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1 Wstęp  
 

L A B E L  jest pracującym w środowisku Windows programem przeznaczonym do 

projektowania i wydruku etykiet. W szczególności dedykowany jest do etykiet zawierających 
kody kreskowe. Program LABEL umożliwia tworzenie nawet najbardziej rozbudowanych 
etykiet, które zawierają dużo informacji i wiele elementów 

Zakres zastosowania programu jest bardzo szeroki. Program LABEL stosować można 

zarówno w sektorze produkcyjnym, usługowym oraz handlu. Program doskonale sprawdza 

się tam gdzie istnieje potrzeba realizacji wielu powtarzalnych druków np. zawierających 
informacje pobierane z bazy danych.  

Program może również znaleźć zastosowanie np. przy wykonywaniu wymienionych poniżej 
elementów: 

 Etykiety produktów, różnego rodzaju metki wyrobów, odzieży, żywności itd. 
 Etykiety środków trwałych, towarów w magazynach, palet, opakowań zbiorczych itp. 
 Etykiety opakowań zbiorczych 

 Etykiety adresowe 

 Blankietów opłat, potwierdzeń  
 Wizytówek, identyfikatorów, przywieszek, zaproszeń itp. 
 Tabliczek znamionowych  

 Biletów wstępu, przepustek, legitymacji itd. 
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2 Wymagania programu  

Program LABEL przeznaczony jest do pracy w 32-bitowym środowisku Microsoft® 
Windows™ rodziny Windows NT, tj. Windows 2000, XP, 2003 lub Vista. Przy pewnych 
ograniczeniach graficznych program będzie także pracował pod kontrolą Windows 98 lub 
Me.  

Do zainstalowania programu wymagane jest posiadanie napędu CD-ROM (funkcję napędu 
CD-ROM spełniają również napędy DVD-ROM czy nagrywarki CD-R/RW lub DVD-R/RW) 

lub połączenia z Internetem. Program nie stawia innych, dodatkowych wymagań systemowi 
Użytkownika.  

2.1  Instalacja programu 

Program nie stawia innych, dodatkowych wymagań systemowi Użytkownika. 

Jeżeli program ma być instalowany w systemie Windows z rodziny NT (Windows XP, 

2000 lub późniejszy) musi być instalowany z konta o prawach administratora systemu. 

Użytkownik instalujący program musi więc: 

 Posiadać uprawnienia administratora systemu, lub 

 Zalogować się do systemu jako administrator, lub 

 Skontaktować się z fizycznym administratorem systemu. 

 

2.2 Deinstalacja programu 

Jeżeli z jakichkolwiek powodów wystąpi potrzeba usunięcia programu LABEL z komputera 

należy postępować podobnie, jak w przypadku innych programów zainstalowanych 
w środowisku Windows, tzn.: 

1. Z menu Start wybrać Panel Sterowania. 

2. W oknie Panelu Sterowania podwójnie kliknąć ikonę Dodaj lub usuń programy. 

3. Z listy zainstalowanych programów wybrać, przez kliknięcie, pozycję 
Cyborg Idea LABEL a następnie przycisnąć Usuń/Zmień. 

Zaleca się przeprowadzanie operacji usunięcia programu, wykorzystując funkcję Dodaj/Usuń 

programy uruchamianą z Panelu Sterowania.  
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3 Funkcjonalność programu. 

3.1 Wydruk na dowolnych drukarkach posiadających sterownik Windows 

LABEL jest doskonałym rozwiązaniem na system etykietujący dla firm, w których 
zapotrzebowanie na etykiety nie uzasadnia ekonomicznie decyzji zakupu drogiej drukarki 

termicznej lub termotransferowej.  

Program umożliwia drukowanie etykiet o d o w o l n y m  r o z m i a r z e  przy wykorzystaniu 

platformy sprzętowej najczęściej już posiadanej w firmach chwili obecnej (drukarka laserowa, 
atramentowa, igłowa, komputer PC).  
LABEL może również sterować pracą drukarek termicznych lub termotransferowych 

(posiadających sterowniki pod Windows). Może np. zastąpić firmowe oprogramowanie 
(dodawane do drukarek przez ich producentów) często bardzo ograniczone funkcjonalnie lub 
istniejące jedyne w wersji obcojęzycznej. 

3.2 Obsługiwane symboliki kodów kreskowych 

W programie LABEL dostępne są następujące typy: 

 EAN-8 Popularny kod kreskowy do oznakowania towarów 
pozwalający zakodować ciąg 7 + 1 cyfr. 

 EAN-13 Najpopularniejszy kod kreskowy do oznakowania 

towarów pozwalający zakodować ciąg od 12 cyfr 

+ cyfra kontrolna. 

 
EAN-13 AddOn2 Kod kreskowy oparty o EAN-13 pozwalający 

dodatkowo zakodować 2 cyfry. 

 
EAN-13 AddOn5 Kod kreskowy oparty o EAN-13 pozwalający 

 
ISSN Kod kreskowy przeznaczony do oznakowania 

wydawnictw ciągłych, oparty na EAN-13 + 2. 

 
ISBN Kod kreskowy przeznaczony do oznakowania 

książek, oparty na EAN-13 + 5. 

 
UPC-A Najpopularniejszy w Stanach Zjednoczonych kod 

kreskowy do oznakowania towarów pozwalający 
zakodować ciąg od 11 cyfr + cyfra kontrolna. 

 
UPC-A AddOn2 Kod kreskowy oparty o UPC-A pozwalający 

dodatkowo zakodować 2 cyfry. 

 
UPC-A AddOn5 Kod kreskowy oparty o UPC-A pozwalający 

dodatkowo zakodować 5 cyfr. 

 
UPC-E Kod kreskowy będący skróconą wersją UPC-A, 

pozwalający zakodować ciąg 11 + 1 cyfr 
zawierający na niektórych polach zera. 

 
UPC-E AddOn2 Kod kreskowy oparty o UPC-E pozwalający 

dodatkowo zakodować 2 cyfry. 

 
UPC-E AddOn5 Kod kreskowy oparty o UPC-E pozwalający 

dodatkowo zakodować 5 cyfr. 
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 Kod 39 Kod kreskowy o zmiennej długości umożliwiający 
zakodowanie cyfr i dużych liter. 

 Kod 128 Kod kreskowy o zmiennej długości umożliwiający 
zakodowanie praktycznie wszystkich (128) 

znaków. 

 ITF(Przeplatany 2 z 5) Kod kreskowy o zmiennej długości i dużej 
gęstości upakowania. 

 
ITF-14 Kod kreskowy oparty o ITF, przeznaczony do 

oznakowania opakowań zbiorczych. 

Kod kreskowy może mieć wartość: 
 Statyczną 

 Inkrementowaną 

 Powiązaną 

 Wprowadzaną 

 Z bazy danych1 

3.3 Poprawność zaprojektowania, wydruku i odczytu kodów kreskowych 

Wszystkie kody kreskowe zaprojektowane zostały zgodnie z obowiązującymi normami 
dotyczącymi symboli kodów. 

Kody kreskowe rysowane są w postaci wektorowej. Zastosowanie takiego rozwiązania daje 
pełną g w a r a n c j ę  p e ł n e j  s k a l o w a l n o ś c i  oraz poprawnego odczytu kodu 

kreskowego. Program ma zaimplementowane algorytmy pozwalające na w y l i c z a n i e ,  
d o d a w a n i e  lub też w e r y f i k o w a n i e  c y f r  k o n t r o l n y c h  w obsługiwanych 
kodach kreskowych.  

Dzięki zaimplementowaniu w programie odpowiedniej procedury sprawdzającej 
rozdzielczość drukarki na której realizowany będzie wydruk program automatycznie dobiera 

odpowiednia skalę kodu gwarantującą zachowanie czytelności kodu. 

3.4 Identyfikatory Zastosowań, Etykieta Logistyczna  

Dzięki obsłudze kodu UCC/EAN-128 możliwe jest między innymi zaprojektowanie i 

wydrukowanie z programu Identyfikatorów Zastosowania oraz standardowych etykiet 
logistycznych. 

3.5 Współpraca z zewnętrznymi bazami danych 

Dzięki wbudowanemu mechanizmowi Microsoft DAO z obsługą systemu ODBC każdy 
projekt etykiety może być p o w i ą z a n y  z e w n ę t r z n ą  b a z ą  d a n y c h  w  
p r a k t y c z n i e  d o w o l n y m  f o r m a c i e .  Na projektowanych przez użytkownika 
etykietach mogą znaleźć się dane z kolejnych rekordów wybranej tabeli pochodzącej z 
wybranej bazy danych. Wbudowane opcje s o r t o w a n i a  i  f i l t r o w a n i a  d a n y c h  

pozwalają na skuteczne wyselekcjonowanie z połączonej do programu bazy danych 

pożądanych informacji, które użytkownik chce zamieścić na etykiecie.  

                                                 

1 Opcja aktywna jeżeli zostało nawiązane połączenie z bazą danych.  
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3.6 Wydruki seryjne 

LABEL umożliwia wydruk etykiet seryjnych ze zmiennymi danymi, np. wydrukowanie 1000 
etykiet z różnymi nazwami produktów, różną ceną oraz kodem kreskowym zabiera tylko kilka 
minut. Aby wydrukować serię etykiet, należy jedynie zdefiniować wartość parametru. 
Wartość parametru mogą stanowić: numeracja, dane wpisywane ręcznie, data, dane z pliku 
tekstowego lub dane z zewnętrznych źródeł danych. 

3.7 Zamieszczanie danych tekstowych 

Wbudowane do programu narzędzia pozwalają na to, aby dane tekstowe mogły być 
d o w o l n i e  f o r m a t o w a n e  – rodzaj i rozmiar, położenie, wydruk warunkowy itp. Tekst 

może być obracany w dowolnym kierunku w sposób płynny. 

Program może zamieszczać na projektowanych etykietach np. numery seryjne generowane 
według zadanego wzorca. Do tekstu można dodawać stałe elementy na początku i końcu 
tekstu – prefiksy i sufiksy. 

Zamieszczana na etykietach data może być datą aktualną lub z zadanym przesunięciem - 

umożliwia to umieszczenie na etykiecie bieżącej daty produkcji lub też np. daty ważności/ 
przydatności etykietowanych produktów. Format daty może być zdefiniowany przez 
użytkownika lub też można skorzystać z formatów wydruku daty, jakie proponuje program. 

T e k s t  może być następującego typu: 
 Statystyczna  

 Inkrementowana, tj. zmieniana w określony sposób 

 Powiązana z wartością innego pola na etykiecie  
 Wprowadzana w momencie wydruku  

 Data/czas  

 Pobierana z zewnętrznej bazy danych w dowolnym formacie 

3.8 Symbole specjalne 

Program posiada zestaw najpopularniejszych symboli używanych do oznaczania artykułów 
odzieżowych, artykułów elektrycznych, znaków jakości, bezpieczeństwa, znaki ekologiczne 

itp. 
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3.9 Grafika 

Oprawę graficzną etykiety w możemy zrealizować w dwojaki sposób: 
O b i e k t y  g r a f i c z n e  możemy wykonać używając wbudowanych w program prostych 

narzędzi do rysowania. Korzystając z tych narzędzi na projekcie etykiety umieścić możemy: 
 Linie proste,  

 Prostokąty,  
 Zaokrąglone prostokąty,  
 Elipsy, 

 Wielokąty, 
 Linie łamane, 
 Krzywe Bezier’a 

 Symbole TTF (posiada zestaw najpopularniejszych symboli wykorzystywanych do 

oznaczania np. produktów odzieżowych, elektrycznych, opakowań, znaków jakości 
itp.) 

 Metapliki Windows 

Przykłady i opis dostępnych obiektów graficznych opisane zostały w rozdziale 4.5 na stronie 

13. 

Bardziej s k o m p l i k o w a n a  g r a f i k ę  możemy zamieścić na etykiecie poprzez 

wstawienie obiektów z a i m p o r t o w a n y c h  z  i n n y c h  p r o g r a m ó w  graficznych np. 

CorelDRAW. Dokonać tego będzie można dzięki obsługiwanej przez program t e c h n i c e  
O L E . Pozwoli to np. na zamieszczenie na etykietach logo firmy, zdjęcia etykietowanego 
produktu itp. 

3.10 Etykiety dwustronne  

LABEL jest j e d y n y m  dostępnym na rynku programem pozwalającym na zaprojektowanie 
i wydruk e t y k i e t  d w u s t r o n n y c h .   

3.11 Baza danych predefiniowanych arkuszy etykiet oraz etykiet w rolkach 

W celu ułatwienia użytkownikowi określenia rozmiarów etykiety wzbogacono program w 

bazę danych zawierającą rozmiary i parametry standardowo dostępnych na rynku arkuszy 

oraz taśm z etykietami. Baza ta zawiera o k .  6 5 0  znajdujących się w handlu etykiet. Wśród 
dostępnych wzorów arkuszy znajdują się etykiety firm: 

 Apli,  

 Avery,  

 Boeder,  

 Comtec,  

 Contilabel, 

 Dennison,  

 Eltron,  

 Herma,  

 Paxar,  

 Zebra,  

 Zweckfom. 

Użytkownik może definiować własne wzory arkuszy np. poprzez skopiowanie i modyfikację 
parametrów istniejących arkuszy. 

3.12 Automatyczne rozmieszczanie etykiet na stronie wydruku 

Funkcja a u t o m a t y c z n e g o  r o z m i e s z c z a n i a  zadanej liczby etykiet na stronie 

wydruku na pozwala na wydrukowanie wymaganej i określonej liczby etykiet. Dodatkowym 

atutem jest to, że poprzez odpowiednie ustawienie parametrów (wskazanie numeru kolumny 

oraz wiersza, od którego ma zaczynać się wydruk) możemy w y k o r z y s t a ć  c z ę ś c i o w o  
z u ż y t y  w c z e ś n i e j  a r k u s z .   
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4 Podstawowe pojęcia 

4.1 Projekt etykiety 

Projekt etykiety (etykieta) jest podstawowym typem dokumentu obsługiwanym przez 

program. Jest to definicja sposobu wydruku pojedynczej etykiety. Składają się na nią 
następujące informacje: 

 Rozmiar, kształt i dane o rozmieszczeniu etykiet na stronie arkusza; 
 Poszczególne obiekty graficzne, mogące znajdować się w jednej lub więcej warstw; 
 Informacje o powiązaniu projektu ze źródłem danych; 
 Dodatkowe informacje związane z edycją projektu. 

Projekty etykiet zapisywane są w indywidualnych plikach dyskowych o rozszerzeniu nazwy 
.LBL. Folder, w którym standardowo przechowywane są projekty etykiet można ustalić na 
stronie Ogólne dialogu Opcje programu, dostępnego przez polecenie Opcje z menu 

Narzędzia. 
Jako, że projekt etykiety jest podstawowym typem dokumentu obsługiwanym przez program 
w tej dokumentacji, jak i w programie występuje pod synonimem "dokument". 

4.2 Szablon projektu etykiety 

Szablon projektu etykiety pod względem funkcjonalnym nie różni się od samego projektu 

etykiety. Stanowić on może podstawę nowo tworzonych projektów etykiet i jest przydatny 

jeśli tworzymy etykiety o podobnych parametrach. W oparciu o przygotowane wcześniej 
szablony możemy tworzyć kolejne etykiety, które będą miały już określony rozmiar, kolor tła, 
połączenie z wybraną bazą danych, wstawione obiekty tekstowe, graficzne i kody kreskowe. 
Aby utworzyć nowy szablon należy wybrać opcję Nowy z menu Plik a następnie wskazać 
pole Szablon etykiety. Nowy szablon możemy również utworzyć na podstawie już 
istniejącego. 
Aby utworzyć nową etykietę na podstawie istniejącego szablonu należy wybrać opcję Nowy z 

menu Plik a następnie wybrać opcję projekt etykiety i nacisnąć OK. 
Szablony projektów etykiet zapisywane są w indywidualnych plikach dyskowych o 
rozszerzeniu nazwy .LBT. Folder, z którego standardowo można wybrać szablon nowo 
tworzonego projektu można ustalić na stronie Ogólne dialogu Opcje programu, dostępnego 
przez polecenie Opcje z menu Narzędzia. 

4.3 Arkusz 

Arkusz (wzór arkusza etykiet) jest zbiorem informacji opisujących rozmieszczenie etykiet na 
drukowanej stronie. Zawiera, między innymi następujące informacje: 

 Rozmiar i orientacja strony 

 Rozmiar i kształt pojedynczej etykiety 

 Sposób rozmieszczenia etykiet na stronie 
Pojedyncza etykieta na arkuszu reprezentowana jest jako prostokąt o zaokrąglonych 
narożnikach, lub w szczególnych przypadkach prostokąt (kwadrat) dla minimalnego 
zaokrąglenia czy też elipsę (koło) dla maksymalnego zaokrąglenia. 
Każdy projekt etykiety oparty jest o wybrany wzór arkusza. Wzory arkuszy przechowywane 
są w bazie danych arkuszy. Baza danych arkuszy dostępna jest przez wybranie polecenia 

Arkusz znajdującego się menu Plik. W wyświetlanym dialogu Arkusze etykiet znajduje się 
lista zdefiniowanych w bibliotece wzorów arkuszy. Z listy tej można wybrać odpowiedni 
wzór. Jeżeli lista nie zawiera odpowiedniego wzoru możemy dodać własny arkusz. 
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4.4 Strona etykiety - etykiety dwustronne 

Strona etykiety jest listą warstw obiektów znajdujących się po jednej stronie arkusza 

wydrukowanego papieru. Większość etykiet posiada tylko jedną, zarazem jedyną stronę 
(jednostronne), ale istnieje możliwość zaprojektowania etykiet posiadających zadrukowane 
obydwie strony (dwustronne). 

O ilości stron etykiety decyduje parametr arkusza etykiet przełączany za pomocą opcji 
Wydruk dwustronny znajdującej się na dialogu Parametry arkusza. Aktualnie edytowaną 
stronę można zmieniać za pomocą poleceń zgrupowanych w podmenu Strona znajdującym 
się w menu Widok. Dodatkowo, przełączenia edytowanej strony dokonać można dzięki 
znajdującym się nad linią statusu zakładkom Awers i Rewers. 

4.5 Typy obiektów możliwych do naniesienia do projektu etykiety 

4.5.1 Linia 

Linia jest najprostszym z elementów graficznych jakie można zamieścić na 
projekcie etykiety. Linie mogą posiadać różną grubość, sposób kreskowania2 oraz 

kolor. Linie mogą być także jedno- lub obustronnie zakończone strzałką. 

 

Rys.  1 Przykłady Linii 
Rysowanie Linii odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Linia (skrót 

klawiaturowy [L]). Następnie należy umieścić kursor myszy w miejscu, w którym ma znaleźć 
się jeden z końców odcinka, przycisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć do miejsca, 
w którym ma się znaleźć koniec odcinka i tam puścić. 
4.5.2 Prostokąt 

Dla Prostokątów, podobnie jak dla innych figur mogących posiadać wypełnienie, 
można niezależnie zdefiniować styl obramującej go linii i styl wypełnienia. Linia obramująca 
może przyjmować podobne atrybuty jak dla Linii, może też nie występować w ogóle. 
Wypełnienie Prostokąta może przyjmować różne kolory, różne sposoby kreskowania lub nie 
występować w ogóle (przeźroczyste wnętrze). 

 

Rys.  2 Przykłady Prostokątów 

                                                 

2 Styl rysowania inny od linii ciągłej mogą mieć tylko linie o grubości pojedynczego punktu. 
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Rysowanie Prostokąta odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Prostokąt 
(skrót klawiaturowy [P]). Następnie należy umieścić kursor myszy w miejscu, w którym ma 
znaleźć się jeden z wierzchołków prostokąta, przycisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć 
do miejsca, w którym ma się znaleźć przeciwległy wierzchołek i tam puścić. Jeżeli w trakcie 

tego przeciągania przyciśnięty będzie klawisz [Shift] – rysowany będzie kwadrat. 
4.5.3 Zaokrąglony prostokąt 

Zaokrąglony prostokąt jest figurą wywodzącą się z prostokąta, a różniącą się od niego 
narożnikami, zaokrąglonymi w zadanym stopniu. Dla Zaokrąglonych prostokątów, podobnie 

jak dla innych figur mogących posiadać wypełnienie, można niezależnie zdefiniować styl 
obramującej go linii i styl wypełnienia. 

 

Rys.  3 Przykłady Zaokrąglonych prostokątów 

Rysowanie Zaokrąglonego prostokąta odbywa się, analogicznie jak Prostokąta, przez 

wybranie polecenia  Wstaw\Zaokrąglony prostokąt (skrót klawiaturowy [Z]). Następnie 
należy umieścić kursor myszy w miejscu, w którym ma znaleźć się jeden z wierzchołków 
prostokąta, przycisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć do miejsca, w którym ma się 
znaleźć przeciwległy wierzchołek i tam puścić. Jeżeli w trakcie tego przeciągania przyciśnięty 
będzie klawisz [Shift] – rysowany będzie kwadrat. 

Stopień (promień) zaokrąglenia narożników można modyfikować również za pomocą 
myszy przeciągając specjalne uchwyty obiektu znajdujące się na styku krawędzi prostej 
i zaokrąglonej. w skrajnych przypadkach można uzyskać w ten sposób elipsę lub prostokąt. 
4.5.4 Elipsa 

Elipsa, podobnie jak wcześniej opisane obiekty, jest prostym elementem graficznym 

jaki zamieścić można na projekcie karty. Dla Elips, podobnie jak dla innych figur mogących 
posiadać wypełnienie, można niezależnie zdefiniować styl obramującej go linii i styl 

wypełnienia. 

 

Rys.  4 Przykłady Elips 

Rysowanie Elipsy odbywa się, podobnie jak Prostokąta, przez wybranie polecenia 

 Wstaw\Elipsa (skrót klawiaturowy [E]). Następnie należy umieścić kursor myszy 
w miejscu, w którym ma znaleźć się jeden z wierzchołków prostokąta opisanego na 
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wprowadzanej elipsie, przycisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć do miejsca, w którym 
ma się znaleźć przeciwległy wierzchołek i tam puścić. Jeżeli w trakcie tego przeciągania 
przyciśnięty będzie klawisz [Shift] – rysowane będzie koło. 
4.5.5 Wielokąt 

Dla Wielokątów, podobnie jak dla innych figur mogących posiadać wypełnienie, 
można niezależnie zdefiniować styl obramującej go linii i styl wypełnienia. 

 

Rys.  5 Przykłady Wielokątów 

Rysowanie Wielokąta odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Wielokąt (skrót 
klawiaturowy [W]). Następnie należy kolejno klikać myszą kolejne wierzchołki wielokąta. 
Ostatni z punktów wielokąta należy kliknąć podwójnie, lub należy przycisnąć klawisz [Esc], 
żeby przerwać rysowanie. 
4.5.6 Łamana 

Łamana, podobnie jak wcześniej opisane obiekty, jest prostym elementem graficznym 

jaki zamieścić można na projekcie karty. Jest ona zbliżona do Wielokąta, z tą różnicą, że 
reprezentuje figurę otwartą i nie może posiadać wypełnienia. Styl linii dla Łamanej można 
definiować identycznie, jak dla Linii. 

 

Rys.  6 Przykład Łamanej 
Rysowanie Łamanej, analogicznie jak Wielokąta, odbywa się przez wybranie 

polecenia  Wstaw\Łamana (skrót klawiaturowy [A]). Następnie należy kolejno klikać 
myszą kolejne punkty łamanej. Ostatni z punktów łamanej należy kliknąć podwójnie, lub 
należy przycisnąć klawisz [Esc], żeby przerwać rysowanie. 
4.5.7 Krzywa Bezier’a 

Krzywa Bezier’a, podobnie jak wcześniej opisane obiekty, jest prostym elementem 
graficznym, jaki zamieścić można na projekcie karty. Jest ona zbliżona do Łamanej, z tą 
różnicą, że uzyskana linia może być zakrzywiona i bez załamań przechodzić przez kolejne 
punkty. Styl linii dla Łamanej można definiować identycznie, jak dla Linii. 
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Rys.  7 Przykład Krzywej Bezier’a 

Rysowanie Krzywej Bezier’a, analogicznie jak Łamanej, odbywa się przez wybranie 
polecenia  Wstaw\Krzywa Bezier’a (skrót klawiaturowy [B]). Następnie należy kolejno 
klikać myszą kolejne punkty, przez które ma przechodzić krzywa. Ostatni z punktów krzywej 

należy kliknąć podwójnie, lub należy przycisnąć klawisz [Esc], żeby przerwać rysowanie. 

Oprócz uchwytów odpowiadających punktom, przez które przechodzi krzywa, obiekt 
ten posiada dodatkowe uchwyty w miejscach tzw. punktów kontrolnych wpływających na 
kształt przebiegu krzywej. Przeciągając myszą te uchwyty można wpływać na kierunek 
przebiegu i stopień zaokrąglenia krzywej.  
4.5.8 Symbol 

Symbol jest bardziej złożonym, w stosunku od wcześniej opisanych, elementem 
graficznym. Wprowadza on do rysunku element spoza samego programu. Symbol 

rysowany jest w postaci wybranego, pojedynczego znaku ze wskazanej czcionki. 

 

Rys.  8 Przykłady symboli 
Wprowadzenie Symbolu odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Symbol 

(skrót klawiaturowy [S]). Następnie należy kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się on 
znaleźć. W miejscu kliknięcia wprowadzony zostanie pierwszy z dołączonego do programu 
zestawu symboli. Aby zmienić symbol na inny, a także żeby wybrać inny zestaw symboli 
należy wywołać Właściwości obiektu poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub wywołanie 
polecenia  Edycja\Właściwości przy zaznaczonym symbolu. 

4.5.9 Obrazek 

Obrazek umożliwia wprowadzenie do projektu karty zawartości pliku graficznego 
w formacie rastrowym (bitmapy)3 pochodzącego z poza programu.  

Wprowadzenie Obrazka odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Obrazek 

(skrót klawiaturowy [O]). Następnie należy kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się on 
znaleźć.  

Dla grafik rastrowych (bitmapy) program ma możliwość korekcji ich podstawowych 
parametrów (jasność, kontrast i korekcja gamma). Można również odwrócić kolory 
zaimportowanej bitmapy (funkcja negatywu), ustalić stopień jej przeźroczystości lub obciąć 
zbyteczne fragmenty. Dla rysunków wektorowych można zaś narzucić kolor, którym będzie 
on rysowany. Wszystkie te opcje dostępne są po wywołaniu Właściwości obiektu poprzez 

                                                 

3 Obsługiwane rastrowe formaty plików to: Format wymiany JPEG (JPEG, JPG), Bitmapy Windows 

(BMP), Format GIF (GIF), PC Paintbrush (PCX), Targa (TGA), Format Tagged Image (TIF, TIFF). 
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dwukrotne jego kliknięcie lub wywołanie polecenia  Edycja\Właściwości przy 

zaznaczonym obrazku. 

4.5.10 Tekst 

Ważnym elementem graficznym jaki możemy zamieścić na projekcie karty jest 

Tekst. Tekst może składać się z jednej lub więcej linii, a wpływać na jego wygląd 
można przez wybór czcionki, koloru sposobu wyrównywania linii tekstu (do lewej, centralnie 
lub do prawej). Rozmiar pola zawierającego tekst dobierany jest przez program 

automatycznie na podstawie jego zawartości i wybranej czcionki. 

Treść zamieszczonego na projekcie karty tekstu może przybierać wartość różne typy: 
 Statyczną 

 Inkrementowaną 

 Powiązaną 

 Wprowadzaną 

 Data/Czas 

 Z bazy danych4 

 

Imię i nazwisko

Data w ażności

S
e
ri

a

 

Rys.  9 Przykłady Tekstu 

Wprowadzenie Tekstu odbywa się przez wybranie polecenia  Wstaw\Tekst (skrót 
klawiaturowy [T]). Następnie należy kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się on znaleźć. 
We wskazanym miejscu umieszczony zostanie domyślny tekst. Aby zmienić treść lub format 
Tekstu należy wywołać Właściwości obiektu poprzez dwukrotne jego kliknięcie lub 
wywołanie polecenia  Edycja\Właściwości przy zaznaczonym Tekście. 

4.6 Warstwy obiektów 

Warstwa obiektów jest listą obiektów znajdujących się na projekcie etykiety. Projekt etykiety 

może składać się z jednej lub więcej warstw. Dana warstwa może być widoczna/niewidoczna 
(drukowana/niedrukowana). W danej chwili edycji mogą podlegać obiekty należące jedynie 
do jednej (aktywnej) warstwy. Zarządzać listą warstw w projekcie można wybierając 
polecenie Edytuj (menu Widok, podmenu Warstwy) za pomocą dialogu Warstwy obiektów. 

4.7 Układ współrzędnych 

Współrzędne rozmieszczenia obiektów na etykiecie odniesione są do pewnego, 
2-wymiarowego układu współrzędnych. Ten układ współrzędnych ma środek w punkcie 
odniesienia przymiarów. Wartości współrzędnych wyrażone są w milimetrach. Dokładność 
pozycjonowania obiektów i ich rozmiaru wynosi 0,1 mm. Współrzędne poziome rosną w 
kierunku z lewej w prawo, natomiast pionowe z dołu w górę. 

                                                 

4 Opcja aktywna jeżeli zostało nawiązane połączenie z bazą danych.  
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Kąt obrotu obiektu liczony jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I tak, tekst ustawiony 
pod kątem 0° czytany może być z lewej w prawo, pod kątem 90° - z góry w dół, pod kątem 
180° - z prawej w lewo, a pod kątem 270° - z dołu w górę. Dokładność położenia kątowego 
obiektów wynosi 0,1° 
Układ współrzędny wyświetlany jest na przymiarach. 
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5 Podstawowe operacje 

5.1.1 Jak utworzyć nowy projekt etykiety? 

W momencie uruchomienia programu automatycznie tworzony jest nowy projekt etykiety.  

Podczas pierwszego uruchomienia programu parametry etykiety pobrane zostają 
automatycznie ze sterownika drukarki, która ustawiona jest systemie jako drukarka domyślna. 
W przypadku kolejnego uruchamiania programu parametry etykiety pobrane zostaje z 

szablonu, który został wybrany ostatnio.  
Nowy projekt etykiety można utworzyć również poprzez wybranie polecenie Nowy z menu 

Plik. Po wybraniu tego polecenia pojawi się dialog Nowy, w którym należy wybrać "Projekt 

etykiety" jako typ nowo tworzonego dokumentu i zatwierdzić go. Następnie pojawi się 
standardowy dialog Windows umożliwiający wybór szablonu, na podstawie, którego 

utworzony zostanie dokument. Należy wybrać szablon, który w największym stopniu 
odpowiada nowo tworzonemu projektowi. Po zatwierdzeniu tego dialogu zostanie stworzony 

nowy projekt etykiety. 

Pierwszą czynnością po utworzeniu nowego projektu etykiety powinno być wybranie 
właściwego dla niej a r k u s z a .  Można to zrobić przez wybranie polecenia Arkusz 

znajdującego się menu Plik. Pojawi się wówczas dialog Arkusze etykiet zawierający listę 
zdefiniowanych w bibliotece wzorów arkuszy. Z listy tej należy wybrać odpowiadający nam 
wzór. Jeżeli jednak lista nie zawiera odpowiedniego wzoru możemy dodać własny arkusz. 
Po wyborze arkusza etykiet możemy przystąpić do edycji projektu. 

5.1.2 Jak dodać własny wzór arkusza? 

Aby dodać swój własny wzór arkusza etykiet do biblioteki arkuszy tak, aby można było 
tworzyć na jego podstawie projekty etykiet należy wykonać następujące czynności: 
1. Wywołać polecenie Arkusz znajdujące się menu Plik, aby otworzyć dialog Arkusze 

etykiet. 
2. Jeżeli nowo dodawany wzór arkusza ma być zbliżony do jednego z istniejących w 
bibliotece arkuszy, należy znaleźć wzór arkusza o najbardziej zbliżonych parametrach, 
zaznaczyć go i kliknąć ikonkę Kopiuj istniejący arkusz  znajdującą się na pasku narzędzi 
po lewej stronie dialogu. Można również od razu kliknąć ikonkę Dodaj nowy . W obydwu 

przypadkach dodany zostanie nowy wzór arkusza z automatycznie nadaną nazwą. 
3. Można zmienić automatycznie nadaną nazwę arkusza na odpowiedniejszą za pomocą 
polecenia Zmień nazwę . 

4. Ostatnim etapem jest zmiana parametrów nowego arkusza. Należy dwukrotnie kliknąć 
ikonkę reprezentującą nowy arkusz lub kliknąć ikonkę Edytuj  na pasku narzędzi. Pojawi 
się wtedy dialog Parametry arkusza,w którym można dokonać zmiany jego parametrów. 
 

5.1.3 Jak umieścić na projekcje etykiety wybrany obiekt? 
 

Aby wstawić na projekt etykiety poszczególne obiekty należy skorzystać z poleceń 
zgrupowanych w menu Wstaw. Obiekty można zamieszczać na etykiecie korzystając również 
z ikonek reprezentujących poszczególne polecenia menu Wstaw znajdujących się na pasku 
narzedzi Wstawianie. Polecenia menu Wstaw wywoływać można korzystając ze skrótów 
klawiszowych. Po wybraniu odpowiedniego polecenia kursor przybiera kształt reprezentujący 
obiekt. Aby zamieścić go na projekcie etykiety należy kliknąć na miejscu (lub miejscach) 
gdzie obiekt ma się znajdować. Można też przerwać rysowanie przez wciśnięcie klawisza 
[Esc].  
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Jeżeli włączona jest opcja Wyłączaj narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu na stronie 

Ogólne dialogu Opcje programu ( Menu Narzędzia/Polecenie Opcje), to po 

narysowaniu/wstawieniu obiektu automatycznie włącza się narzędzie do zaznaczania. W 
przeciwnym wypadku nadal pozostaje włączone wybrane narzędzie do rysowania. W czasie 
użycia tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. Aby bez 
rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania należy 
przycisnąć klawisz [Esc].  
Poniżej w tabeli znajduje się zestawienie skrótów klawiszowych oraz ikon znajdujących się 
na pasku narzędziu odpowiadających poszczególnym poleceniom menu Wstaw. 

Polecenie Skrót 
klawiszowy 

Ikona na pasku 

narzędzi 
Wygląd kursora 

Wstaw elipsę  E    

Wstaw kod kreskowy  K    

Wstaw krzywą Bezier'a  B    

Wstaw linie  L    

Wstaw łamaną  A    

Wstaw obrazek  O    

Wstaw prostokąt  P   
 

Wstaw symbol  S    

Wstaw tekst  T    

Wstaw wielokąt  W    

Wstaw zaokrąglony prostokąt  Z    

 

5.1.4 Jak umieścić na etykiecie dane z zewnętrznej bazy danych? 

Aby zamieścić na projekcie etykiety dane pochodzące z zewnętrznej bazy danych np. tekst o 

treści z bazy danych lub kod kreskowy o wartości z bazy danych. należy w pierwszej 
kolejności nawiązać połączenie z bazą danych.  

Aby powiązać dokument z zewnętrzną bazą danych. należy wybrać polecenie  Połączenie 

( ) z menu Baza danych.  

Skróty: 
Klawiatura- Ctrl+B 

Listwa narzędziowa -  

Po jego wybraniu pojawi się Kreator połączeń z bazą danych, który w kolejnych krokach 
pozwala na nawiązanie połączenia z istniejącą już bazą danych bądź pozwoli na utworzenie 
nowej bazy w formacie Microsoft Jet. W trakcie nawiązywania połączenia należy postępować 
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 
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Strona (krok2/7) pozwala ustalić z jaką bazą danych nawiązane zostanie połączenie.  

Utwórz nową    

Pozwala na utworzenie nowej bazy danych 

Otwórz istniejącą   

Pozwala na otwarcie istniejącej w systemie bazy danych 
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Strona ta pozwala ustalić z którego zestawu rekordów (tablicy lub zapytania) 
pobierane będą dane. Standardowe postępowanie polega na wybraniu odpowiedniego zestawu 
rekordów z listy, ewentualnie po wcześniejszym dodaniu nowej tabeli lub nowego zapytania a 
następnie przejście do następnego kroku przyciskiem Dalej >. 

Dodaj tabelę   

Przycisk ten służy do dodawania nowych tabel do wybranej bazy danych. Po jego 
naciśnięciu pojawia się dialog Tworzenie nowej tabeli w którym należy podać nazwę 
tworzonej tabeli. 

 

Usuń  

Usuwa zaznaczoną tabelę. Przycisk ten nie jest aktywny, jeżeli struktura bazy nie 

może być modyfikowana, np. baza danych połączona jest przez system ODBC, otwarta jest w 
trybie tylko-do-odczytu lub użytkownik nie ma przyznanych odpowiednich praw. 

Dodaj zapytanie  

Przycisk ten służy do dodawania nowych zapytań do wybranej bazy danych. Po jego 

przyciśnięciu pojawia się dialog Tworzenie nowego zapytania w którym należy podać 
parametry tworzonego zapytania. Zapytanie można usunąć za pomocą przycisku Usuń>. 
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Strona ta pozwala zapoznać się z listą pól (kolumn) dostępnych w wybranym zestawie 

rekordów. Strona ta pozwala również na dodawanie nowych lub usuwanie istniejących pól. 

Dodaj 

Przycisk ten służy do dodania nowego pola (kolumny) do aktualnie wybranego 
zestawu rekordów. Po jego przyciśnięciu pojawia się dialog Tworzenie nowego pola w 

którym należy podać parametry tworzonego pola.  

 

W okienku tym ustala się jaką nazwę będzie miało wstawione pole rekordu, jakiego 
będzie typu oraz, w przypadku danych typu Tekst, jak maksymalnie długi tekst można będzie 
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wprowadzać do danego pola. Dodatkowe pola w dolnej części umożliwiają określenie czy 
dane pola muszą zostać wypełnione podczas wprowadzania rekordu (Wymagane) oraz czy 

dane pola mogą mieć puste wartości (Dopuszczaj puste wartości).  
Usuń 

Pozwala na usunięcie z wybranego pola z dostępnej listy pól. 

Przycisk ten nie jest aktywny jeżeli struktura bazy nie może być modyfikowana, np. 
baza danych połączona jest przez system ODBC, otwarta jest w trybie tylko-do-odczytu lub 

użytkownik nie ma odpowiednich praw dostępu. 

 

 

Strona ta umożliwia zdefiniowanie kryterium wyboru rekordów. 

Wszystkie rekordy 

Wybranie tej opcji pozwala pobrać dane ze wszystkich rekordów wybranej tabeli w 
bazie danych. Jest to opcja domyślna. 

Wybrana wartość 

Wybranie tej opcji pozwala pobrać dane tylko z tych rekordów bazy danych, dla 

których określone pole przybiera wskazaną wartość. Po zaznaczeniu tej opcji należy wybrać 
pole z bazy danych, którego wartość ma być sprawdzana oraz wprowadzić szukaną wartość. 

Zakres wartości 
Wybranie tej opcji pozwala pobrać dane tylko z tych rekordów bazy danych, dla 

których określone pole przybiera wartości we wskazanym zakresie (włącznie). Po 
zaznaczeniu tej opcji należy wybrać pole z bazy danych, którego wartość ma być sprawdzana 
oraz wprowadzić szukane wartości początkową i końcową. 

Wyrażenie regularne 

Wybranie tej opcji pozwala pobrać dane tylko z tych rekordów bazy danych, dla 
których wartość określonego pola pasuje do podanego wzorca. Po zaznaczeniu tej opcji 
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należy wybrać pole z bazy danych, którego wartość ma być sprawdzana oraz wprowadzić 
szukany wzorzec. We wzorcu tym mogą występować specjalne znaki: 

* zastępuje ciąg znaków o dowolnej długości 

? zastępuje pojedynczy, dowolny znak 

# zastępuje pojedynczą cyfrę 

[a-z] zastępuje pojedynczy znak z podanego zakresu 

[!a-z] zastępuje pojedynczy znak z poza podanego zakresu 

Poniżej zestawiono przykłady zastosowania znaków specjalnych: 
Rodzaj dopasowania Wzorzec Pasujące Nie pasujące 

Ciąg zaków  a*a aa, aBa, aBBBaj aBC 

Ciąg zaków *ab* abc, AABB, Xab aZb, bac 

Ciąg zaków ab* abcdefg, abc cab, aab 

Specialny znak a[*]a a*a aaa 

Pojedynczy znak a?a aaa, a3a, aBa aBBBa 

Pojedyncza cyfra a#a a0a, a1a, a2a aaa, a10a 

Zakres znaków [a-z] f, p, j 2, & 

Znaki z poza zakresu [!a-z] 9, &, % b, a 

Nie cyfra [!0-9] A, a, &, ~ 0, 1, 9 

Złożony a[!b-m]# An9, az0, a99 abc, aj0 

Zaawansowane 

Wybranie tej opcji pozwala pobrać dane tylko z tych rekordów bazy danych, dla 
których podane wyrażenie SQL przyjmuje wartość pozytywną. Po zaznaczeniu tej opcji 
należy wprowadzić treść wyrażenia. Wyrażenie to ma składnię języka SQL występującą po 
słowie kluczowym WHERE, z pominięciem samego słowa WHERE. 

Ponów pytanie przy odświeżaniu danych 

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że program pyta o kryterium wyboru rekordów 
każdorazowo podczas odświeżania danych np. przy otwieraniu zaprojektowanej karty lub 

przed jej wydrukiem. 
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Strona ta umożliwia wybór kryterium sortowania rekordów z bazy danych. Dzięki temu karty 
mogą być drukowane w ściśle określonej kolejności. 

Nie sortuj 

Przyciśnij ten przycisk aby nie uwzględniać w sortowaniu wybranego z listy pola. 

Jest on nieaktywny jeżeli nie wybrano żadnego pola, a wciśnięty jeżeli nie ma aktualnie 
sortowania po tym polu. 

Rosnąco/Malejąco 

Przyciśnij ten przycisk aby sortować rekordy według rosnących/malejących wartości 
wybranego z listy pola. Jest on nieaktywny jeżeli nie wybrano żadnego pola, a wciśnięty 
jeżeli jest aktualnie sortowanie rosnące po tym polu. 

W górę/W dół 
Przyciśnij ten przycisk aby zwiększyć/zmniejszyć wagę sortowania rekordów według 
wybranego z listy pola. Jest on nieaktywny jeżeli nie wybrano żadnego pola, nie ma 
sortowania po wybranym polu lub jest ono pierwsze na liście. 

Wyrażenie SQL 

Wyrażenie to określa sposób sortowania rekordów w składni języka SQL po dyrektywie 
ORDER BY. Wyrażenie to jest wyliczane automatycznie po zmianie sposobu sortowania za 

pomocą listy pól i zazwyczaj nie wymaga modyfikacji ze strony użytkownika. 
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Z góry określona 

Wybierz tą opcję, jeżeli ilość etykiet drukowanych z jednego rekordu bazy danych ma być 
stała i z góry określona. Wybranie tej opcji powoduje uaktywnienie pola Ilość, w którym 
można wprowadzić ilość drukowanych kart. 

Równa ilości rekordów w bazie danych 

Wybierz tę opcję, jeżeli ilość etykiet drukowanych z jednego rekordu bazy danych ma być 
zmienna i zależeć od wartości wybranego pola bazy danych. Wybranie tej opcji powoduje 

uaktywnienie listy Pole, z której można wybrać nazwę pola w bazie danych, z której 
pobierana będzie ilość drukowanych kart. 

Pole 

Z listy tej należy wybrać pole z tabeli bazy danych, którego wartość określa ilość etykiet 

drukowanych z każdego rekordu bazy danych. W szczególności, jeżeli w danym rekordzie 
wartość tego pola wynosi 0 lub jest mniejsza od zera, to rekord ten jest pomijany przy 
drukowaniu. Pole to zawiera listę nazw wszystkich pól bazy danych, które mogą służyć za 
licznik kart z ikonami określającymi ich typ. Jest ono aktywne jedynie, gdy wybrana jest 
opcja Równa ilości rekordów... 

Pytaj o to przy wydruku  

Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz aby przy każdej próbie wydruku program pytał o ilość kart 
drukowanych z jednego rekordu bazy danych. 

 

5.1.5 Jak zmieniać, usuwać i dopisywać nowe rekordy w połączonej z projektem 
etykiety bazie danych? 

Aby zmieniać zawartość poszczególnych rekordów lub dopisywać nowe należy wybrać z 
menu Baza danych polecenie Rekordy ( ). 
Uruchomiony zostanie wtedy tryb edycji rekordów, umożliwiający przeglądanie, 
modyfikowanie, usuwanie bądź dopisywanie nowych rekordów. 
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Poszczególne ikony zgrupowane na pasku zadań w trybie edycji rekordów umożliwiają 
wykonanie poleceń związanych z rekordami znajdującymi się w podłączonej do projektu 
bazie danych. 

 

 Wywołuje dialog Przejdź do rekordu… pozwalający na wybranie i edycje wymaganego 
numeru rekordu. 

 

 

 

Znajdujący się na dole pasek przewijana pozwala na sprawne poruszanie się pomiędzy 
poszczególnymi rekordami.  

 

5.1.6 Jak zaprojektować dwustronne etykiety? 

Aby zaprojektować etykiety dwustronne (posiadające nadruk z dwóch stron) należy w 
pierwszej kolejności ustawić dwustronny typ arkusza etykiet. Należy to zrobić przez 
włączenie opcji Wydruk dwustronny w dialogu Parametry arkusza. Zaleca się aby, w tym 

celu dodać własny typ arkusza etykiet. Następnie należy wstawić i odpowiednio rozmieścić 
obiekty na obydwu stronach etykiety. Aby zmienić aktualnie edytowaną stronę najlepiej 
posłużyć się poleceniami zgrupowanymi w podmenu Strona znajdującym się w menu Widok. 

Dodatkowo, wskaźnik aktualnie aktywnej strony pokazywany jest w pasku statusu programu. 

Dodatkowo, przełączenia edytowanej strony dokonać można dzięki znajdującym się nad linią 
statusu zakładkom Awers i Rewers. 

Przy wydruku tak zaprojektowanych etykiet na drukarkach wyposażonych w odwracanie 
papieru (funkcja duplex) nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych kroków oprócz 
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włączenia wyżej wymienionej funkcji. Dla drukarek, które nie są wyposażone w funkcję 
obracania papieru trzeba przejść na manualne podawanie papieru i każdą z wydrukowanych 
stron wprowadzić powtórnie do drukarki odwrotną stroną z zachowaniem orientacji góra - 

dół. 
5.1.7 Sposoby rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów: 

Wydrukowanych za pomocą programu kodów kreskowych nie da się przeczytać za pomocą 
posiadanego skanera kodów kreskowych. 
Prawdopodobna przyczyna: 
Najczęstszą przyczyną takiego zachowania jest niedostosowanie podstawy rozmiaru kodu 

kreskowego (zazwyczaj szerokość najwęższej kreski) do możliwości drukarki, nośnika, na 

którym drukowany jest kod lub sposobu traktowania etykiety po wydrukowaniu kodu. 
Rozwiązanie: 
Najprostszym rozwiązaniem jest zwiększenie podstawy rozmiaru kodu kreskowego. Można 
tego dokonać albo przez rozciągnięcie kodu kreskowego za pomocą myszy, albo 
bezpośrednio zmieniając podstawę wymiaru lub współczynnik wielkości na zakładce 

Specyficzne własności kodu kreskowego dostępnego w dialogu Własności kodu kreskowego. 

 

Wydruki zawsze są przesunięte w jednym kierunku w stosunku do zamierzonego położenia. 
Prawdopodobna przyczyna: 
Najczęściej przyczyną takiego zachowania jest: 

 zły dobór parametrów arkusza etykiet 
 niedoskonałość drukarek 

 niedoskonałość (błędy) dołączonego do drukarek oprogramowania sterującego. 
Rozwiązanie: 
W pierwszej kolejności należy sprawdzić ustawienia parametrów arkusza etykiet Należy 
zrobić to za pomocą polecenia Arkusz z menu Plik. Należy w szczególności zwrócić uwagę 
na parametry Od lewej i Od góry umieszczone w dialogu Parametry arkusza. 

Jeżeli parametry te są poprawne, należy próbować zmienić ustawienia wydruku. Aby to 
zrobić, należy wybrać polecenie Opcje z menu Narzędzia, a w dialogu, który się pojawi 
wybrać stronę Wydruk. Na stronie tej znajdują się pola W prawo i W dół, których wartości 
odpowiedzialne są za przesunięcie wydruku. 
Uwagi 
Drobne przesunięcia wydruku, zmieniające się pomiędzy kolejnym drukowaniem świadczą o 
niedoskonałości mechanizmu prowadzenia papieru przez drukarkę i nie mogą być 
skorygowane w podany sposób. 
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6 Operacje związane z edycją obiektów 

6.1 Zaznaczanie obiektów 

Obiekty wstawione na projekt karty mogą być modyfikowane za pomocą specjalnego 
narzędzia Zaznaczanie, posiadającego kursor w kształcie strzałki. W trakcie rysowania 

narzędzie to może zostać w każdej chwili wybrane poprzez naciśnięcie klawisza [Esc] lub 
wybranie ikony  na belce narzędziowej. Aby zaznaczyć pojedynczy obiekt wystarczy na 
nim kliknąć. Zaznaczony obiekt rysowany jest z dodatkowymi uchwytami w postaci 

kwadracików wokół niego lub w jego charakterystycznych punktach. Aby zaznaczyć więcej 
niż jeden obiekt należy trzymając wciśnięty klawisz myszy zaznaczyć obszar, w którym 
znajdują się obiekty, które mają być zaznaczone. Trzymając wciśnięty klawisz [Shift] 

i klikając kolejne obiekty można je selektywnie zaznaczać lub odznaczać. 

 

Rys. 10 Pojedynczy zaznaczony obiekt 

Obiekty zaznaczać można również za pomocą poleceń zgrupowanych w menu Edycja: 

Polecenie Zaznacz wszystko (skrót klawiszowy [Ctrl]+[A]) pozwala zaznaczyć 
wszystkie obiekty znajdujące się w edytowanej warstwie.  

Polecenie Następny (skrót [Tab]) pozwala zaznaczyć kolejny obiekt w kolejności 
wyświetlania.  

Polecenie Poprzedni (skrót [Shift]+[Tab]) pozwala zaś zaznaczyć poprzedni obiekt 

w tej kolejności. 

Jeżeli zaznaczonych jednocześnie jest więcej obiektów, jeden z obiektów jest 
dominujący – jego uchwyty rysowane są jako wypełnione kwadraciki, a pozostałe nie – ich 

uchwyty rysowane są jako puste. W odniesieniu do dominującego obiektu mogą być 
wyrównywane pozostałe, zaznaczone obiekty. Dominującym obiektem jest zawsze ostatni 
z zaznaczonych obiektów. 

 

Rys. 11 Kilka zaznaczonych obiektów z obiektem dominującym 
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6.2 Edycja właściwości obiektów 

Aby zmodyfikować wygląd lub inne cechy obiektu można wywołać edycję jego 
właściwości. Aby wywołać taką edycję należy, przy zaznaczonym obiekcie wybrać polecenie 
Właściwości (skrót klawiszowy [Alt]+[Enter])z menu Edycja. Polecenie to ma swój 
odpowiednik w postaci ikony  znajdującej się na podstawowym pasku narzędzi. 
Alternatywną metodą wywołania edycji właściwości obiektu jest podwójne kliknięcie na nim 
myszą. 

Po wywołaniu edycji pojawia się zazwyczaj okno dialogowe umożliwiające zmianę 
lub podgląd poszczególnych właściwości. Wygląd tego okna i zakres edytowanych 

właściwości zależy od konkretnego obiektu i zostanie opisany w dalszej części tego rozdziału. 

6.3 Usuwanie obiektów 

Zaznaczony obiekt (obiekty) można usunąć z projektu za pomocą polecenia Usuń 

(skrót klawiszowy [Del]) z menu Edycja. Polecenie to ma również swój odpowiednik na 
podstawowej listwie narzędziowej w postaci ikony .  

6.4 Przemieszczanie obiektów 

Aby przesunąć zaznaczony obiekt(y) należy przeciągnąć go myszą chwytając za jego 
fragment poza miejscami, w których znajdują się uchwyty obiektu. Dla informacji, po 
najechaniu kursorem na obszar obiektu, za który można go uchwycić kształt kursora zmienia 

się na następujący: . W trakcie przemieszczania obiektów kursor przybiera kształt: .  

Obiekty mogą być również precyzyjnie przesuwane za pomocą klawiatury: przy 
zaznaczonych obiektach należy przyciskać klawisze strzałek ([], [], [], i []). Za 

każdym naciśnięciem strzałki obiekt(y) zostanie przesunięty we wskazanym kierunku 
o 0,1 mm.  

Przemieszczać obiekty w sposób zorganizowany można za pomocą poleceń zebranych 
w menu Rozmieszczenie. Są to polecenia z następujących podmenu: 

 Wyrównaj obiekty – pozwalają one wyrównać położenie wszystkich zaznaczonych 
w danym momencie obiektów względem obiektu dominującego. 

 Centruj na dokumencie - pozwalają one umieścić zaznaczony obiekt lub obiekty na 
środku edytowanego dokumentu. 

 Rozstaw - pozwalają one wyrównać odstępy pomiędzy zaznaczonymi obiektami. 
Wymagane jest w tym przypadku zaznaczenie przynajmniej 3 obiektów. 

Polecenia te mają swoje odpowiedniki w postaci ikon na pasku narzędzi 
Rozmieszczenie. 

6.5 Zmiana kształtu obiektów 

Aby zmienić kształt zaznaczonego obiektu należy przeciągnąć myszą jeden z jego 

uchwytów. Jeżeli po najechaniu kursorem na uchwyt zmienia się kształt kursora na taki, 

zawierający znak kotwicy, np.  wtedy kształt obiektu nie może być zmieniony. Rozmiar 
obiektów możemy również precyzyjnie zmienić za pomocą klawiatury - przy zaznaczonym 

obiekcie należy przyciskać klawisze strzałek trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz 

[Shift]. 
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Rozmiar obiektów może być również zmieniany precyzyjnie na pomocą klawiatury: 
przy zaznaczonych obiektach należy przyciskać klawisze strzałek trzymając jednocześnie 
naciśnięty klawisz [Shift]. Za każdym naciśnięciem strzałki w lewo [] szerokość 
obiektu(-ów) zostanie zmniejszona o 0,1 mm. Za każdym naciśnięciem strzałki w prawo [] 

szerokość obiektu(-ów) zostanie o tą sama wartość zwiększona. Za każdym naciśnięciem 
strzałki w górę [] wysokość obiektu(-ów) zostanie zwiększona o 0,1 mm. Za każdym 

naciśnięciem strzałki w dół [] wysokość obiektu(-ów) zostanie o tą sama wartość 
zmniejszona.  

Wyrównywać rozmiar obiektów w sposób zorganizowany można również za pomocą 
poleceń zebranych w podmenu Wyrównaj rozmiar menu Rozmieszczenie. Polecenia te 

pozwalają wyrównywać rozmiar wszystkich zaznaczonych obiektów względem obiektu 
dominującego. Polecenia te mają swoje odpowiedniki w postaci ikon na pasku narzędzi 
Rozmieszczenie. 

6.6 Obracanie obiektów 

Praktycznie wszystkie obiekty umieszczone na projekcie obracane mogą być płynnie 
o dowolny kąt5. Aby obrócić zaznaczony obiekt należy przeciągnąć myszą jeden z jego 

uchwytów trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz [Ctrl]. Gdy wciśnięty jest klawisz [Ctrl] 
i kursor myszy znajdzie się nad uchwytem obiektu kształt kursora zmienia się na następujący: 

 sygnalizując możliwość obrotu. Jeżeli kursor myszy zmieni kształt na taki:  - obrót 
obiektu nie jest możliwy. 

Obiekty mogą być również precyzyjnie obracane za pomocą klawiatury: przy 
zaznaczonych obiektach należy przyciskać klawisze strzałek ([], [], [], i []) trzymając 
jednocześnie naciśnięty klawisz [Ctrl]. Za każdym naciśnięciem strzałki obiekt(y) zostanie 
obrócony o 0,1º. 

Obracać obiekty można również obracać za pomocą poleceń zebranych w podmenu 

Obróć w menu Rozmieszczenie. Polecenia te mają swoje odpowiedniki w postaci ikon  i  

na listwie narzędziowej Rozmieszczenie  

6.7 Odbicie lustrzane 

Praktycznie wszystkie obiekty umieszczone na projekcie6 mogą być rysowane 
w postaci swojego lustrzanego odbicia niezależnie dla płaszczyzny poziomej (x) i pionowej 

(y). Aby odbić zaznaczony obiekt należy wybrać jedno z poleceń podmenu Odbij w menu 

Rozmieszczenie. Polecenia te mają swoje odpowiedniki w postaci ikon  i  na listwie 

narzędziowej Rozmieszczenie  

6.8 Grupowanie obiektów 

Kilka obiektów, znajdujących się na jednej warstwie rysunku, może być powiązanych 
razem w postaci tzw. grupy i traktowanych przez program jak jeden, pojedynczy obiekt. 

Zachowanie takie może być przydatne, gdy np. narysowany jest pewien fragment rysunku, 
składający się z wielu pojedynczych obiektów i w trakcie dalszej pracy obiekty ta mają 

                                                 

5 Wyjątek stanowią obiekty zaimportowane z innych programów przez Schowek. Bitmapy mogą być 
obracane jedynie o kąty będące wielokrotnością 90º.  

6 Wyjątek stanowią pola tekstowe.  
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pozostać niezmienne i w stałych między sobą odległościach. Raz sformowana grupa może 
być w przyszłości z powrotem rozdzielona na pojedyncze obiekty. 

Aby z kilku obiektów utworzyć grupę należy, po ich uprzednim zaznaczeniu, wybrać 
polecenie Rozmieszczenie\Kombinacje\Zgrupuj (skrót klawiszowy [Ctrl]+[G]). Polecenie to 
ma swój odpowiednik w postaci ikony  na listwie narzędziowej Rozmieszczenie (zobacz 

rozdział  

Aby rozdzielić grupę na pojedyncze obiekty należy, po jej zaznaczeniu wybrać 
polecenie Rozmieszczenie\Kombinacje\Rozgrupuj (skrót klawiszowy [Ctrl]+[U]). Polecenie 
to ma swój odpowiednik w postaci ikony  na listwie narzędziowej Rozmieszczenie. 

Grupy obiektów mogą być dowolnie zagnieżdżone, tzn. każda grupa obiektów może 
być elementem składowym innej grupy. 

6.9 Kolejność wyświetlania 

W ramach pojedynczej warstwy poszczególne obiekty odrysowywane są w pewnej, 

ściśle określonej kolejności. Kolejność ta ma znaczenie np. w sytuacji, gdy kilka obiektów 
umieszczonych jest w tym samym miejscu lub częściowo na siebie zachodzi. W całości jest 
widoczny wtedy tylko ten obiekt, który jest odrysowywany jako ostatni. Kolejność 
odrysowywania wynika pierwotnie z kolejności umieszczania tych obiektów na rysunku, tj. 
ostatni wprowadzony obiekt odrysowywany jest też jako ostatni. Kolejność ta może być 
jednak zmieniona przez użytkownika. Do zmiany kolejności odrysowywania służą polecenia 
zgromadzone w podmenu Przenieś z menu Rozmieszczenie. Po zaznaczeniu pojedynczego 

obiektu i wybraniu jednego z poleceń obiekt może być przeniesiony na sam początek 
kolejności wyświetlania, na sam koniec lub o jedną pozycję w górę lub w dół kolejności. 
Polecenia te mają swoje odpowiedniki w postaci ikon , ,  i  na listwie narzędziowej 
Rozmieszczenie. 

6.10 Operacje z wykorzystaniem Schowka 

Do edycji elementów projektu karty można wykorzystać, rozpowszechniony wśród 
aplikacji pracujących w środowisku Windows, mechanizm Schowka. Za pomocą tego 
mechanizmu można powielać narysowane obiekty, przenosić je do innej warstwy dokumentu, 
do innego dokumentu lub nawet do innego programu. 

Aby umieścić kopię wybranego obiektu (obiektów) w Schowku należy zaznaczyć go, 
a następnie wybrać polecenie Edycja\Kopiuj (skrót klawiszowy [Ctrl]+[C]). Polecenie to ma 

swój odpowiednik w postaci ikony  na podstawowej listwie narzędziowej. Można również 
przenieść obiekt do Schowka z jednoczesnym usunięciem go z dokumentu. Należy wówczas 
użyć polecenia Edycja\Wytnij (skrót [Ctrl]+[X], ikona ). 

Tak umieszczone w Schowku obiekty można umieścić w edytowanym dokumencie 

wybierając w odpowiednim momencie polecenie Edycja\Wklej (skrót klawiszowy [Ctrl]+[V], 
ikona ). 

6.11 Warstwy obiektów  

Obiekty zamieszczane na projekcie mogą być zorganizowane w postaci wielu warstw. 

Podejście takie ułatwia tworzenie i modyfikacje bardziej złożonych rysunków. Warstwy mogą 
być dowolnie dodawane lub usuwane przez użytkownika. Użytkownik może też decydować 
o kolejności wyświetlania warstw i o tym, czy dana warstwa ma być w ogóle pokazywana. 
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W danym momencie edytowane mogą być obiekty należące do jednej, aktywnej w tym 

momencie warstwy. 

Standardowo, w momencie rozpoczęcia pracy z nowym dokumentem, dokument ten 

składa się z pojedynczej warstwy. Aby dodać kolejne warstwy albo zmodyfikować istniejące 
należy wybrać polecenie Widok\Warstwy\Edytuj (skrót klawiszowy [Ctrl]+[W]). Za pomocą 
poleceń z podmenu Warstwy można również szybko wybrać, która z warstw ma być w danym 
momencie aktywna. Podmenu to ma swój odpowiednik w postaci ikony  znajdującej się na 
podstawowej listwie narzędziowej.  

Jeżeli projekt składa się z więcej niż jednej warstwy u dołu okna edycyjnego pojawia 
się lista wprowadzonych warstw, z której łatwo można wybrać aktualnie edytowaną warstwę 
(ikona z żółtym elementem), ustalić kolejność wyświetlania warstw oraz wybrać, które 
warstwy mają być widoczne (ikony z białym elementem), a które nie (pozostałe, szare ikony). 
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7 Systematyczne informacje 

7.1 Własności obiektów graficznych 

7.1.1 Strona Kształt 
Strona ta pozwala zmienić kształt takich obiektów, jak prostokąt (kwadrat), zaokrąglony 
prostokąt lub elipsa (koło). 

 
Prostokąt (kwadrat) 
Przy wybranej tej opcji edytowany obiekt ma kształt prostokąta (kwadratu). 
Zaokrąglony prostokąt 
Przy wybranej tej opcji edytowany obiekt ma kształt prostokąta (kwadratu) z zaokrąglonymi 
w poziomie i pionie narożnikami. 
Elipsa 
Przy wybranej tej opcji edytowany obiekt ma kształt elipsy (koła). 
Zaokrąglenie w poziomie 
Poziomy promień zaokrąglenia narożników zaokrąglonego prostokąta (kwadratu) wyrażony 
w milimetrach. Dopuszczalny zakres to 0,1..[połowa szerokości prostokąta - 0,1] mm. Dla 

minimalnego zaokrąglenia zbliżamy się do kształtu prostokąt, a dla maksymalnego do elipsę. 
Pole to jest aktywne jedynie, gdy wybrana została opcja Zaokrąglony prostokąt 
Zaokrąglenie w pionie 
Pionowy promień zaokrąglenia narożników zaokrąglonego prostokąta (kwadratu) wyrażony 
w milimetrach. Dopuszczalny zakres to 0,1..[połowa wysokości prostokąta - 0,1] mm. Dla 

minimalnego zaokrąglenia zbliżamy się do kształtu prostokąta, a dla maksymalnego do elipsę. 
Pole to jest aktywne jedynie, gdy wybrana została opcja Zaokrąglony prostokąt 

7.1.2 Strona Linia  

Strona ta pozwala ustalić sposób rysowania linii edytowanego obiektu i występuje we 
własnościach wielu obiektów w dokumencie. 
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Wzór linii 
Wybierz żądany styl linii.  
Grubość 
Grubość linii wyrażona w milimetrach. Dopuszczalny zakres - [0...10,0] mm. Wartość 
0 oznacza najcieńszą linię włosowatą. Grubość linii można zmieniać tylko dla linii ciągłej. 
Dla innych styli wybierana jest linia włosowata i pole to nie jest aktywne.  

Kolor 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru, którym rysowana jest linia. Po jego przyciśnięciu 
pojawia się standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor. 
Podgląd 
Podgląd wyglądu linii o wybranych parametrach, jak styl, grubość i kolor. 

7.1.3 Strona Wypełnienie  

Strona ta pozwala ustalić sposób rysowania wypełnienia edytowanego obiektu i występuje we 
własnościach wielu obiektów w dokumencie. 

 
 

Wzór wypełnienia 
Wybierz żądany styl wypełnienia. 
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Kolor 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru, którym rysowane jest wypełnienie. Po jego 
przyciśnięciu pojawia się standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor. 
Przycisk ten nie jest aktywny przy stylu wypełnienia "pustym".  

Tło 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru, którym rysowane jest tło wypełnienia. Po jego 
przyciśnięciu pojawia się standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor. 
Przycisk ten nie jest aktywny przy włączonej opcji Przeźroczysty lub stylu wypełnienia 
"pełnym" lub "pustym". 

Podgląd 
Podgląd wyglądu wypełnienia o wybranych parametrach, jak styl, kolor, itp. 

7.1.4 Strona Położenie 

Strona ta pozwala ustalić położenie (lewego, dolnego rogu) edytowanego obiektu i występuje 
we własnościach większości obiektów w dokumencie.  

 
Współrzędna X 
Pozioma współrzędna położenia obiektu (jego lewego, dolnego rogu) względem punktu 
odniesienia przymiarów. Wyrażona w milimetrach. Wartości rosną w prawo. Dopuszczalny 
zakres to – [-500...500] mm. Dokładność: 0,1 mm. 
Współrzędna Y 
Pionowa współrzędna położenia obiektu (jego lewego, dolnego rogu) względem punktu 
odniesienia przymiarów. Wyrażona w milimetrach. Wartości rosną w górę. Dopuszczalny 
zakres to– [-500...500] mm . Dokładność: 0,1 mm. 

7.1.5 Strona Rozmiar 

Strona ta pozwala ustalić rozmiar edytowanego obiektu własnościach występuje we 
własnościach większości obiektów w dokumencie.  
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Szerokość 
Szerokość obiektu wyrażona w milimetrach. Dopuszczalny zakres zależy od edytowanego 
obiektu. Dokładność: 0,1 mm. 
Wysokość 
Wysokość obiektu wyrażona w milimetrach. Dopuszczalny zakres zależy od edytowanego 
obiektu. Dokładność: 0,1 mm. 

7.1.6 Strona Drukowanie  

Strona ta pozwala ustalić, w jakich okolicznościach drukowane będzie dane pole na etykiecie 

i występuje we własnościach każdego obiektu w dokumencie.  

 
Zawsze 
Obiekt drukowany będzie zawsze, na każdej etykiecie 

Na co... 
Obiekt drukowany będzie, co zadaną ilość etykiet, począwszy od etykiety o zadanym 
numerze w kolejności drukowania. 
Pytaj o to przy wydruku etykiet 
Program zapyta, czy drukować dany obiekt przy każdej próbie wydruku etykiet 
Przy niepustym polu bazy danych 
Dany obiekt drukowany będzie, gdy wybrane pole z bazy danych będzie zawierało jakąś 
niepustą wartość. Opcja ta nie jest aktywna, jeżeli nie zostało nawiązane połączenie z bazą 
danych za pomocą polecenia Baza danych. 
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Nigdy 
Obiekt nie będzie drukowany nigdy, na żadnej z etykiet. 

7.1.7 Strona Identyfikacja  

Strona ta pozwala ustalić unikalną nazwę, po której będzie rozpoznawany ten obiekt w 
sytuacjach takich, jak pobieranie wartości, wyszukiwanie, operacjach zdalnego sterowania 
aplikacją, itp. Występuje we własnościach każdego obiektu w dokumencie.  

 
Nazwa pola 
Unikalna nazwa, po której będzie rozpoznawany ten obiekt w sytuacjach takich, jak 
pobieranie wartości, wyszukiwanie, operacjach zdalnego sterowania aplikacją, itp. Nazwa ta 
nadawana jest automatycznie w zależności od typu obiektu. 

7.2 Własności pola tekstowego 

7.2.1 Strona Treść - opcja „Statyczna „ 
Strona ta pozwala ustalić treść tekstu. W tym przypadku jest to treść statyczna, tj. niezmienna, 
taka sama na każdej z drukowanych etykiet. 
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Prefiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na początek i poprzedzający zasadniczą treść, która może 
być statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku, datą / czasem lub 
pobierana z bazy danych. 

Treść 
Statyczna, niezmienna treść tekstu. 
Pole to jest widoczne jedynie, gdy wybrany jest statyczny typ treści. 
Sufiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na koniec i następuje po zasadniczej treści, która może być 
statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku, datą / czasem lub 
pobierana z bazy danych. 

7.2.2 Strona Treść – opcja „Inkrementowana”  
Strona ta pozwala ustalić treść tekstu. W tym przypadku jest to treść inkrementowana, tj. 
zmieniana na kolejnych etykietach według określonego wzorca.  

 
Prefiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na początek i poprzedzający zasadniczą treść, która może 
być statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku, datą / czasem lub 
pobierana z bazy danych. 

Treść początkowa 
Początkowy ciąg znaków, który będzie podlegał inkrementacji. Wszystkie znaki występujące 
w treści początkowej muszą wystąpić w polu Kolejność cyfr. Wartość domyślna: "001". 
Kolejność cyfr 
Wartość tego pola determinuje system liczenia. Najmniej znacząca cyfra (znak) znajduje się z 
lewej strony, a najbardziej znacząca - z prawej. Na przykład dla systemu dziesiętnego 
kolejność cyfr powinna być następująca: "0123456789", a dla szesnastkowego: 
"0123456789ABCDEF". W kolejności cyfr muszą znaleźć się wszystkie znaki składające się 
na Treść początkową. Wartość domyślna to: "0123456789" (system dziesiętny). 
Dopełnij do stałej długości 
Jeżeli pole to jest zaznaczone, inkrementowana treść jest zawsze stałej długości, czyli 
uzupełniane "zerami" (najmniej znaczącymi znakami z Kolejności cyfr) z lewej strony. W 
przeciwnym wypadku wiodące "zera" są obcinane. 

Krok 
Wartość (w systemie dziesiętnym) o którą zwiększana jest za każdym razem treść. Domyślna 
wartość to 1. Pole to jest widoczne jedynie, gdy wybrany jest inkrementowany typ treści. 
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Zmiana co 
Ilość etykiet na których drukowana będzie ta sama wartość tekstowa. Dopuszczalny zakres 

to – [1...1000] etykiet. Domyślna wartość to 1. 
Pole to nie jest widoczne w przypadku  treści statycznej. W przypadku treści z bazy danych 
pole to jest tylko-do-odczytu i pełni rolę jedynie informacyjną, gdyż ilość etykiet 
drukowanych z tego samego rekordu bazy danych ustalana jest globalnie dla całej etykiety na 
stronie Drukowanie dialogu Właściwości połączenia z bazą danych. 

Sufiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na koniec i następuje po zasadniczej treści, która może być 
statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku, datą / czasem lub 
pobierana z bazy danych. 

7.2.3 Strona Treść - opcja „Powiązana” 
Strona ta pozwala ustalić treść tekstu. W tym przypadku jest to treść powiązana, tj. pobierana 
z innego pola na tej samej etykiecie, które posiada wartość znakową. Opcja ta nie jest 

dostępna, jeżeli na etykiecie nie ma pól, z których można by pobrać wartość.  

 
Prefiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na początek i poprzedzający zasadniczą treść, która może 
być statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku, datą/czasem lub 

pobierana z bazy danych. 

Obiekt 
Obiekt, z którego pobierana będzie treść. W liście tej znajdują się wszystkie obiekty na 
etykiecie posiadające wartość tekstową. Ich typy oznakowane są następującymi ikonami: 
  Obiekt tekstowy 

  Kod kreskowy 

Pole to jest widoczne jedynie, gdy wybrana została treść powiązana. 
Począwszy od znaku 
Parametr ten decyduje, od którego znaku powiązanego pola ma być przekopiowana zadana 
ilość znaków. Pierwszy znak ma numer 1. Dopuszczalny zakres wartości to: [1...1000]. 

Domyślna wartość to 1 (od początku). 
Długość 
Parametr ten decyduje, ile znaków powiązanego pola ma być przekopiowane począwszy od 
zadanego znaku. Wartość 0 oznacza przekopiowanie wszystkich znaków aż do końca. 
Dopuszczalny zakres wartości to: [0...1000]. Domyślna wartość to 0 (do końca). 
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Sufiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na koniec i następuje po zasadniczej treści, która może być 
statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku, datą/czasem lub 

pobierana z bazy danych. 
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7.2.4 Strona Treść – opcja „Wprowadzana” 
Strona ta pozwala ustalić treść tekstu. W tym przypadku jest to treść wprowadzana w 
momencie wydruku etykiet. W czasie wydruku etykiet program wyświetli dialog Wprowadź 
treść dla każdego pola tekstowego o takim typie wartości.  

 
Prefiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na początek i poprzedzający zasadniczą treść, która może 
być statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku, datą/czasem lub 

pobierana z bazy danych. 

Treść domyślna 
Domyślna wartość tekstu wprowadzanego w momencie wydruku etykiet. 
Zmiana co 
Ilość etykiet, na których drukowana będzie ta sama wartość tekstowa. Dopuszczalny zakres 
to: [1...1000] etykiet. Domyślna wartość to 1. 
Pole to nie jest widoczne w przypadku treści statycznej. W przypadku treści z bazy danych 
pole to jest tylko-do-odczytu i pełni rolę jedynie informacyjną, gdyż ilość etykiet 
drukowanych z tego samego rekordu bazy danych ustalana jest globalnie dla całej etykiety 
na stronie Drukowanie dialogu Właściwości połączenia z bazą danych. 

Sufiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na koniec i następuje po zasadniczej treści, która może 
być statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku, datą/czasem lub 

pobierana z bazy danych. 

7.2.5 Strona Treść – opcja „Data / czas” 
Strona ta pozwala ustalić treść tekstu. W tym przypadku jest to treść będąca zapisem daty 
lub czasu. Może to być data / czas aktualna, lub z określonym wyprzedzeniem lub 
opóźnieniem.  
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Prefiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na początek i poprzedzający zasadniczą treść, która może 
być statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku, datą / czasem lub 
pobierana z bazy danych. 

Wartość 
Rodzaj wartości data / czas. Może być: 

 Aktualna Aktualna data / czas w momencie wydruku etykiety. 

 Z wyprzedzeniem Data / czas późniejsza o podany interwał (dni, godzin, minut). 
 Z opóźnieniem Data / czas wcześniejsza o podany interwał (dni, godzin, minut). 

Ilość miesięcy 
Ilość miesięcy interwału czasowego. Dopuszczalny zakres to: [0...100] miesięcy Domyślna 
wartość to 0. Pole to jest aktywne jedynie, gdy wybrana została wartość z wyprzedzeniem 
lub opóźnieniem. 
Ilość dni 
Ilość dni interwału czasowego. Dopuszczalny zakres to: 0...31 dni. Domyślna wartość to 0. 
Pole to jest aktywne jedynie, gdy wybrana została wartość z wyprzedzeniem lub 
opóźnieniem. 
Ilość godzin 
Ilość godzin interwału czasowego. Dopuszczalny zakres to: 0...23 godzin. Domyślna 
wartość to 0. Pole to jest aktywne jedynie, gdy wybrana została wartość z wyprzedzeniem 
lub opóźnieniem. 
Ilość minut 
Ilość minut interwału czasowego. Dopuszczalny zakres to: 0...59 minut. Domyślna wartość 
to 0. Pole to jest aktywne jedynie, gdy wybrana została wartość z wyprzedzeniem lub 
opóźnieniem. 
Format 
Sposób formatowania daty/ czasu. Sposób formatowania przedstawiony jest na przykładzie 
daty 31 grudnia 1998 roku o godzinie 23:59. Można wybrać jeden z przykładowych 
formatów z listy lub stworzyć własny posługując się następującymi elementami: 

 1998 Rok w postaci czterocyfrowej 

 98 Rok w postaci dwucyfrowej 

 12 Miesiąc w postaci cyfrowej 
 gru Miesiąc w postaci skróconej 
 grudzień Miesiąc w postaci pełnej 
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 Cz Dzień tygodnia w postaci skróconej 
 Czwartek Dzień tygodnia w postaci pełnej 
 31 Dzień miesiąca 

 23 Godzina 

 59 Minuta 

 00 Sekundy 

Sufiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na koniec i następuje po zasadniczej treści, która może 
być statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku, datą/czasem lub 

pobierana z bazy danych. 

7.2.6 Strona Treść – opcja „Z bazy danych” 
Strona ta pozwala ustalić treść tekstu. W tym przypadku jest to treść pobierana z wybranej 
kolumny powiązanej tabeli z bazy danych. 
Opcja ta nie jest dostępna, jeżeli nie zostało nawiązane połączenie z bazą danych za pomocą 
opcji Połączenie wybieranej menu Baza danych.  

 
Prefiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na początek i poprzedzający zasadniczą treść, która może 
być statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku, datą/czasem lub 

pobierana z bazy danych. 

Pole 
Nazwa kolumny z powiązanej tabeli bazy danych, z którego pobierana będzie wartość 

obiektu. Lista ta zawiera nazwy kolumn z oznaczeniem ich typu: 

  Znakowy 

  Numeryczny stałoprzecinkowy 

  Numeryczny zmiennoprzecinkowy 

  Data / czas 

  Długi tekstowy (memo) 
  Binarny 

Lista ta jest widoczna jedynie, gdy wybrana została treść z bazy danych 

Zmiana co 
Ilość etykiet, na których drukowana będzie ta sama wartość tekstowa. Dopuszczalny zakres 
to: [1...1000] etykiet. Domyślna wartość to 1. 
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Pole to nie jest widoczne w przypadku treści statycznej. W przypadku treści z bazy danych 
pole to jest tylko-do-odczytu i pełni rolę jedynie informacyjną, gdyż ilość etykiet 
drukowanych z tego samego rekordu bazy danych ustalana jest globalnie dla całej etykiety 
na stronie Drukowanie dialogu Właściwości połączenia z bazą danych. 

Sufiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na koniec i następuje po zasadniczej treści, która może 
być statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku, datą / czasem lub 
pobierana z bazy danych. 

7.3 Wartości kodów kreskowych 

7.3.1 Strona Wartość – opcja „Statyczna” 
Strona ta pozwala ustalić wartość kodu kreskowego. W tym przypadku jest to wartość 
statyczna, tj. niezmienna, taka sama na każdej z drukowanych etykiet.  

 
Prefiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na początek i poprzedzający zasadniczą wartość, która 
może być statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku lub 
pobierana z bazy danych. 

Kod 
Statyczna, niezmienna wartość kodu kreskowego. Znaki występujące w tym polu muszą 
należeć do dopuszczalnego zestawu znaków dla danego typu kodu kreskowego, zaś łączna 
ilość znaków z prefiksem i sufiksem musi leżeć w dopuszczalnym zakresie długości danego 
typu kodu kreskowego. Pole to jest widoczne jedynie, gdy wybrany jest statyczny typ 

wartości. 
Łączna ilość znaków 
Łączna ilość znaków w wartości kodu kreskowego uwzględniając prefiks, zasadniczą 
wartość statyczną, inkrementowaną lub wprowadzaną i sufiks. Musi ona zawierać się w 
dopuszczalnym zakresie długości danego typu kodu kreskowego. Pole to jest widoczne 
jedynie przy statycznym, inkrementowanym lub wprowadzanym typie wartości. 
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Sufiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na koniec i następuje po zasadniczej wartości, która może 
być statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku lub pobierana z 
bazy danych. 

7.3.2 Strona Wartość - opcja „Inkrementowana” 
Strona ta pozwala ustalić wartość kodu kreskowego. W tym przypadku jest to wartość 
inkrementowana, tj. zmieniana według określonego wzorca na kolejnych etykietach. 

 
Prefiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na początek i poprzedzający zasadniczą wartość, która 
może być statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku lub 
pobierana z bazy danych. 

Wartość początkowa 
Początkowy ciąg znaków, który będzie podlegał inkrementacji. Wszystkie znaki 
występujące w treści początkowej muszą wystąpić w polu Kolejność cyfr. Łączna ilość 
znaków z prefiksem i sufiksem musi leżeć w dopuszczalnym zakresie długości danego typu 
kodu kreskowego. Wartość domyślna: "001". Pole to jest widoczne jedynie, gdy wybrany 
jest inkrementowany typ wartości. 
Łączna ilość znaków 
Łączna ilość znaków w wartości kodu kreskowego uwzględniając prefiks, zasadniczą 
wartość statyczną, inkrementowaną lub wprowadzaną i sufiks. Musi ona zawierać się w 
dopuszczalnym zakresie długości danego typu kodu kreskowego. Pole to jest widoczne 
jedynie przy statycznym, inkrementowanym lub wprowadzanym typie wartości. 
Kolejność cyfr 
Wartość tego pola determinuje system liczenia. Najmniej znacząca cyfra (znak) znajduje się 
z lewej strony, a najbardziej znacząca - z prawej. Na przykład dla systemu dziesiętnego 
kolejność cyfr powinna być następująca: "0123456789", a dla szesnastkowego: 
"0123456789ABCDEF". W kolejności cyfr muszą znaleźć się wszystkie znaki składające 
się na Wartość początkową. Znaki występujące w tym polu muszą należeć do 
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dopuszczalnego zestawu znaków dla danego typu kodu kreskowego. Wartość domyślna to: 
"0123456789" (system dziesiętny). 
Krok 
Wartość (w systemie dziesiętnym), o którą zwiększana jest za każdym razem wartość. 
Domyślna wartość tego pola to 1. 
Zmiana co 
Ilość etykiet, na których drukowana będzie ta sama wartość kodu kreskowego. 
Dopuszczalny zakres to: [1...1000] etykiet. Domyślna wartość tego pola to 1. 
Pole to nie jest widoczne w przypadku treści statycznej. W przypadku treści z bazy danych 
pole to jest tylko-do-odczytu i pełni rolę jedynie informacyjną, gdyż ilość etykiet 
drukowanych z tego samego rekordu bazy danych ustalana jest globalnie dla całej etykiety 
na stronie Drukowanie dialogu Właściwości połączenia z bazą danych. 

Sufiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na koniec i następuje po zasadniczej wartości, która może 
być statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku lub pobierana z 
bazy danych. 

7.3.3 Strona Wartość – opcja „Powiązana” 
Strona ta pozwala ustalić wartość kodu kreskowego. W tym przypadku jest to wartość 
powiązana, tj. pobierana z innego pola na tej samej etykiecie, które posiada wartość 
znakową. 
Opcja ta nie jest dostępna, jeżeli na etykiecie nie ma pól, z których można by pobrać 
wartość.  

 
Prefiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na początek i poprzedzający zasadniczą wartość, która 
może być statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku lub 
pobierana z bazy danych. 

Obiekt 
Obiekt, z którego pobierana będzie wartość W liście tej znajdują się wszystkie obiekty na 
etykiecie posiadające wartość tekstową. Ich typy oznakowane są następującymi ikonami: 
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  Obiekt tekstowy 

  Kod kreskowy 

Pole to jest widoczne jedynie, gdy wybrana została wartość powiązana. 
Począwszy od znaku 
Parametr ten decyduje, od którego znaku powiązanego pola ma być przekopiowana zadana 
ilość znaków. Pierwszy znak ma numer 1. Dopuszczalny zakres wartości to: [1...1000]. 

Domyślna wartość to 1 (od początku). 
Sufiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na koniec i następuje po zasadniczej wartości, która może 
być statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku lub pobierana z 

bazy danych. 

7.3.4 Strona Wartość - opcja „Wprowadzana” 
Strona ta pozwala ustalić wartość kodu kreskowego. W tym przypadku jest to wartość 
wprowadzana w momencie wydruku etykiet. W czasie wydruku etykiet program wyświetli 
dialog Wprowadź wartość dla każdego kodu kreskowego o takim typie wartości. 

 
Prefiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na początek i poprzedzający zasadniczą wartość, która 
może być statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku lub 
pobierana z bazy danych. 

Wartość domyślna 
Domyślna wartość kodu kreskowego wprowadzanego w momencie wydruku etykiet. Znaki 
występujące w tym polu muszą należeć do dopuszczalnego zestawu znaków dla danego typu 
kodu kreskowego, zaś łączna ilość znaków z prefiksem i sufiksem musi leżeć w 
dopuszczalnym zakresie długości danego typu kodu kreskowego. 
Pole to jest widoczne jedynie, gdy wybrany jest wprowadzany typ wartości. 
Zmiana co 
Ilość etykiet, na których drukowana będzie ta sama wartość kodu kreskowego. 
Dopuszczalny zakres to: [1...1000] etykiet. Domyślna wartość tego pola to 1. 
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Pole to nie jest widoczne w przypadku wartości typu - statyczna. W przypadku wartości z 
bazy danych pole to jest tylko-do-odczytu i pełni rolę jedynie informacyjną, gdyż ilość 
etykiet drukowanych z tego samego rekordu bazy danych ustalana jest globalnie dla etykiety 

na stronie Drukowanie dialogu Właściwości połączenia z bazą danych.. 

Sufiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na koniec i następuje po zasadniczej wartości, która może 
być statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku lub pobierana z 
bazy danych. 

7.3.5 Strona Wartość – opcja „Z bazy danych” 
Strona ta pozwala ustalić wartość kodu kreskowego. W tym przypadku jest to wartość 
pobierana z wybranej kolumny powiązanej tabeli z bazy danych. 
Opcja ta nie jest dostępna, jeżeli nie zostało nawiązane połączenie z tabelą bazy danych za 
pomocą polecenia Połączenie z menu Baza Danych.  

 
Prefiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na początek i poprzedzający zasadniczą wartość, która 
może być statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku lub 
pobierana z bazy danych. 

Pole 
Nazwa kolumny z powiązanej tabeli bazy danych, z którego pobierana będzie wartość 
obiektu. Lista ta zawiera nazwy kolumn z oznaczeniem ich typu: 

  Znakowy 

  Numeryczny stałoprzecinkowy 

  Numeryczny zmiennoprzecinkowy 

  Data / czas 

  Długi tekstowy (memo) 
  Binarny 

Lista ta jest widoczna jedynie, gdy wybrana została treść z bazy danych 
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Zmiana co 
Ilość etykiet, na których drukowana będzie ta sama wartość tekstowa. Dopuszczalny zakres 
to: [1...1000] etykiet. Domyślna wartość to 1. 
Pole to nie jest widoczne w przypadku treści statycznej. W przypadku treści z bazy danych 
pole to jest tylko-do-odczytu i pełni rolę jedynie informacyjną, gdyż ilość etykiet 
drukowanych z tego samego rekordu bazy danych ustalana jest globalnie dla całej etykiety 
na stronie Drukowanie dialogu Właściwości połączenia z bazą danych. 

Sufiks 
Statyczny ciąg znaków dodawany na koniec i następuje po zasadniczej wartości, która może 
być statyczna, inkrementowana, powiązana, wprowadzana przy wydruku lub pobierana z 
bazy danych. 

7.4 Typy kodów kreskowych 

W programie dostępne są następujące typy kodów kreskowych. 

 
EAN-8 Popularny kod kreskowy do oznakowania towarów 

pozwalający zakodować ciąg 7 + 1 cyfr. 

 
EAN-13 Najpopularniejszy kod kreskowy do oznakowania towarów 

pozwalający zakodować ciąg od 12 cyfr + cyfra kontrolna. 

 
EAN-13 AddOn2 Kod kreskowy oparty o EAN-13 pozwalający dodatkowo 

zakodować 2 cyfry. 

 
EAN-13 AddOn5 Kod kreskowy oparty o EAN-13 pozwalający dodatkowo 

zakodować 5 cyfr. 

 
ISSN Kod kreskowy przeznaczony do oznakowania wydawnictw 

ciągłych, oparty na EAN-13 + 2. 

 
ISBN Kod kreskowy przeznaczony do oznakowania książek, oparty 

na EAN-13 + 5. 

 
UPC-A Najpopularniejszy w Stanach Zjednoczonych kod kreskowy do 

oznakowania towarów pozwalający zakodować ciąg od 11 cyfr 
+ cyfra kontrolna. 

 
UPC-A AddOn2 Kod kreskowy oparty o UPC-A pozwalający dodatkowo 

zakodować 2 cyfry. 

 
UPC-A AddOn5 Kod kreskowy oparty o UPC-A pozwalający dodatkowo 

zakodować 5 cyfr. 

 
UPC-E Kod kreskowy będący skróconą wersją UPC-A, pozwalający 

zakodować ciąg 11 + 1 cyfr zawierający na niektórych polach 
zera. 

 
UPC-E AddOn2 Kod kreskowy oparty o UPC-E pozwalający dodatkowo 

zakodować 2 cyfry. 

 
UPC-E AddOn5 Kod kreskowy oparty o UPC-E pozwalający dodatkowo 

zakodować 5 cyfr. 
 Kod 39 Kod kreskowy o zmiennej długości umożliwiający 

zakodowanie cyfr i dużych liter. 
 Kod 128 Kod kreskowy o zmiennej długości umożliwiający 

zakodowanie praktycznie wszystkich (128) znaków. 
 ITF 

(Przeplatany 2 z 5) 

Kod kreskowy o zmiennej długości i dużej gęstości 
upakowania. 

 
ITF-14 Kod kreskowy oparty o ITF, przeznaczony do oznakowania 

opakowań zbiorczych. 

 
UCC/EAN-128 Kod UCC/EAN-128 jest odmianą Kodu 128. Symbolika ta jest 

standardem globalnego, międzybranżowego systemu ADC 
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(ang.Automatic Data Capture). Poprzez kod UCC/EAN-128 

można identyfikować jednostki logistyczne, opakowania 

zwrotne, numery serii, daty produkcji, okresy trwałości, różne 
wymiary, lokalizacje, usługi, zasoby itp.  

7.4.1 Kod kreskowy EAN-8 
Kod kreskowy EAN-8 (European Article Numbering) jest popularnym w Europie kodem 

kreskowym przeznaczonym do oznakowania towarów. Należy on do rodziny kodów 
kreskowych EAN/UPC przeznaczonych do znakowania towarów w celu usprawnienia 
obrotu towarowego oraz gospodarki magazynowej. Kod ten pozwala zakodować 7 cyfr + 
cyfra kontrolna. 

Przykładowy kod kreskowy tego typu wygląda w następujący sposób: 

 

7.4.1.1 Strona Specyficzne – Dialog własności kodu kreskowego 

 
Znormalizowany rozmiar 
Przy włączonej tej opcji rozmiary kodu kreskowego przyjmują wartości zgodnie z 
zaleceniami odnośnej normy. W przeciwnym wypadku może przyjmować dowolne 
rozmiary. 
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Współczynnik wielkości 
Współczynnik wielkości kodów EAN / UPC wyznaczony przez odnośną normę. Kod 
kreskowy zgodny z normą może przyjmować tylko jedną z wymienionych w tej liście 
wielkości. Podstawowy rozmiar posiada współczynnik 1.00 i jest to wartość domyślna. 
Pole to jest aktywne jedynie, gdy wybrany został znormalizowany rozmiar kodu. 
7.4.2 Kod kreskowy EAN-13 
Kod kreskowy EAN-13 (European Article Numbering) jest najpopularniejszym w Europie 

kodem kreskowym przeznaczonym do oznakowania towarów. Należy on do rodziny kodów 
kreskowych EAN/UPC przeznaczonych do znakowania towarów w celu usprawnienia 
obrotu towarowego oraz gospodarki magazynowej. Kod ten pozwala zakodować 12 cyfr + 
cyfra kontrolna. Posiada on rozszerzenia AddOn2 i AddOn5 pozwalające zakodować 
dodatkowo odpowiednio dwie i pięć cyfr. 
Przykładowy kod kreskowy tego typu wygląda w następujący sposób: 

 

7.4.2.1 Strona Specyficzne – Dialog własności kodu kreskowego 

Strona ta pozwala ustalić specyficzne parametry kodu kreskowego typu EAN-13 i 

pochodnych, tj.: EAN-13 AddOn2 i EAN-13 AddOn5.  
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Znormalizowany rozmiar 
Przy włączonej tej opcji rozmiary kodu kreskowego przyjmują wartości zgodnie z 
zaleceniami odnośnej normy. W przeciwnym wypadku może przyjmować dowolne 
rozmiary. 

Współczynnik wielkości 
Współczynnik wielkości kodów EAN / UPC wyznaczony przez odnośną normę. Kod 
kreskowy zgodny z normą może przyjmować tylko jedną z wymienionych w tej liście 
wielkości. Podstawowy rozmiar posiada współczynnik 1.00 i jest to wartość domyślna. 
Pole to jest aktywne jedynie, gdy wybrany został znormalizowany rozmiar kodu. 
Znak kończący ">" 
Przy włączonej tej opcji kody kreskowe EAN posiadają znaczek > kończący tekst czytelny 
dla człowieka. 
7.4.3 Kod kreskowy EAN-13 AddOn2 
Kod kreskowy EAN-13 AddOn2 (European Article Numbering) jest kodem opartym na 

kodzie kreskowym EAN-13 i pozwalającym zakodować dodatkowo dwie cyfry. Należy on 
do rodziny kodów kreskowych EAN/UPC przeznaczonych do znakowania towarów w celu 

usprawnienia obrotu towarowego oraz gospodarki magazynowej. Kod ten pozwala 

zakodować 14 cyfr + cyfra kontrolna. Istnieje również rozszerzenie kodu EAN-13 

pozwalające zakodować dodatkowo 5 cyfr. 
Przykładowy kod kreskowy tego typu wygląda w następujący sposób: 

  

7.4.4 Kod kreskowy EAN-13 AddOn5 
Kod kreskowy EAN-13 AddOn5 (European Article Numbering) jest kodem opartym na 

kodzie kreskowym EAN-13 i pozwalającym zakodować dodatkowo pięć cyfr. Należy on do 
rodziny kodów kreskowych EAN/UPC przeznaczonych do znakowania towarów w celu 
usprawnienia obrotu towarowego oraz gospodarki magazynowej. Kod ten pozwala 

zakodować 17 cyfr + cyfra kontrolna. Istnieje również rozszerzenie kodu EAN-13 

pozwalające zakodować dodatkowo 2 cyfry. 
Przykładowy kod kreskowy tego typu wygląda w następujący sposób: 
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7.4.5 Kod kreskowy ISSN 
Kod kreskowy ISSN jest kodem opartym na kodzie kreskowym EAN-13 AddOn2i 

przeznaczony do oznakowania wydawnictw ciągłych. Są to publikacje w dowolnej formie, 
ukazujące się pod wspólnym tytułem, częściami oznaczonymi numerycznie lub 
chronologicznie w określonych, bądź nie odstępach czasu, o nie przewidzianym z góry 
zakończeniu. Pojęcie to obejmuje: 

 periodyki 

 numery, zeszyty, tomy 

 czasopisma, dzienniki, roczniki 

 cykliczne sprawozdania 

 studia naukowe, itp. 
Przykładowy kod kreskowy tego typu wygląda w następujący sposób: 

 
 

7.4.6 Kod kreskowy ISBN 
Kod kreskowy ISBN jest kodem opartym na kodzie kreskowym EAN-13 AddOn5 i 

przeznaczony do oznakowania wydawnictw książkowych. Obok tradycyjnych drukowanych 

książek i broszur pod pojęciem tym rozumie się również: 
 publikacje w mieszanej formie (np. książka z kasetą magnetofonową lub dyskietką) 
 inne zbliżone publikacje, tj. filmy edukacyjne, tradycyjne i video oraz przezrocza 
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 książki nagrane na kasetach 

 programy komputerowe 

 publikacje elektroniczne (przeznaczone do wykonania czytelnego wydruku) 

 wydawnictwa na dyskach optycznych 

 publikacje na mikrofilmach 

 publikacje w alfabecie Braille'a 

 mapy, itp. 
Przykładowy kod kreskowy tego typu wygląda w następujący sposób: 

 

7.4.6.1 Strona Specyficzne – Dialog własności kodu kreskowego 
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Znormalizowany rozmiar 
Przy włączonej tej opcji rozmiary kodu kreskowego przyjmują wartości zgodnie z 
zaleceniami odnośnej normy. W przeciwnym wypadku może przyjmować dowolne 
rozmiary. 

Współczynnik wielkości 
Współczynnik wielkości kodów EAN / UPC wyznaczony przez odnośną normę. Kod 
kreskowy zgodny z normą może przyjmować tylko jedną z wymienionych w tej liście 
wielkości. Podstawowy rozmiar posiada współczynnik 1.00 i jest to wartość domyślna. 
Pole to jest aktywne jedynie, gdy wybrany został znormalizowany rozmiar kodu. 
Sposób kreskowania 
Sposób rozdzielenia cyfr nagłówka kodu kreskowego ISBN za pomocą myślników. 
Znak kończący ">" 
Przy włączonej tej opcji kody kreskowe EAN posiadają znaczek > kończący tekst czytelny 
dla człowieka. 
7.4.7 Kod kreskowy UPC-A 
Kod kreskowy UPC-A (Universal Product Code) jest najpopularniejszym w Stanach 

Zjednoczonych kodem kreskowym przeznaczonym do oznakowania towarów. Należy on do 
rodziny kodów kreskowych EAN/UPC przeznaczonych do znakowania towarów w celu 
usprawnienia obrotu towarowego oraz gospodarki magazynowej. Kod ten pozwala 

zakodować 11 cyfr + cyfra kontrolna. Posiada on rozszerzenia AddOn2 i AddOn5 
pozwalające zakodować dodatkowo odpowiednio dwie i pięć cyfr. Posiada on wersję 
skróconą UPC-E, pozwalającą zakodować ciąg cyfr posiadający w określonych miejscach 0. 
Przykładowy kod kreskowy tego typu wygląda w następujący sposób: 

 

7.4.8 Kod kreskowy UPC-A AddOn2  
Kod kreskowy UPC-A AddOn2 (Universal Product Code) jest kodem opartym na kodzie 

kreskowym UPC-A i pozwalającym zakodować dodatkowo dwie cyfry. Należy on do 
rodziny kodów kreskowych EAN/UPC przeznaczonych do znakowania towarów w celu 
usprawnienia obrotu towarowego oraz gospodarki magazynowej. Kod ten pozwala 

zakodować 13 cyfr + cyfra kontrolna. Istnieje również rozszerzenie kodu UPC-A 

pozwalające zakodować dodatkowo 5 cyfr. 
Przykładowy kod kreskowy tego typu wygląda w następujący sposób: 
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7.4.9 Kod kreskowy UPC-A AddOn5 
Kod kreskowy UPC-A AddOn5 (Universal Product Code) jest kodem opartym na kodzie 

kreskowym UPC-A i pozwalającym zakodować dodatkowo dwie cyfry. Należy on do 
rodziny kodów kreskowych EAN/UPC przeznaczonych do znakowania towarów w celu 
usprawnienia obrotu towarowego oraz gospodarki magazynowej. Kod ten pozwala 

zakodować 16 cyfr + cyfra kontrolna. Istnieje również rozszerzenie kodu UPC-A 

pozwalające zakodować dodatkowo 2 cyfry. 
Przykładowy kod kreskowy tego typu wygląda w następujący sposób:  

 

7.4.10 Kod kreskowy UPC-E 
Kod kreskowy UPC-E (Universal Product Code) jest skróconą wersją kodu kreskowego 
UPC-A. Należy on do rodziny kodów kreskowych EAN/UPC przeznaczonych do 
znakowania towarów w celu usprawnienia obrotu towarowego oraz gospodarki 
magazynowej. Kod ten pozwala zakodować ciąg 11 cyfr + cyfra kontrolna, posiadający w 
określonych miejscach 0. Posiada on rozszerzenia AddOn2 i AddOn5 pozwalające 
zakodować dodatkowo odpowiednio dwie i pięć cyfr. Przykładowy kod kreskowy tego typu 
wygląda w następujący sposób: 
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7.4.11 Kod kreskowy UPC-E AddOn2 
Kod kreskowy UPC-E AddOn2 (Universal Product Code) jest kodem opartym na kodzie 

kreskowym UPC-E i pozwalającym zakodować dodatkowo dwie cyfry. Należy on do 
rodziny kodów kreskowych EAN/UPC przeznaczonych do znakowania towarów w celu 
usprawnienia obrotu towarowego oraz gospodarki magazynowej. Kod ten pozwala 

zakodować ciąg 13 cyfr + cyfra kontrolna, posiadający w określonych miejscach 0. Istnieje 
również rozszerzenie kodu UPC-A pozwalające zakodować dodatkowo 5 cyfr. Przykładowy 
kod kreskowy tego typu wygląda w następujący sposób: 

 

7.4.12 Kod kreskowy UPC-E AddOn5  
Kod kreskowy UPC-E AddOn5 (Universal Product Code) jest kodem opartym na kodzie 

kreskowym UPC-E i pozwalającym zakodować dodatkowo pięć cyfr. Należy on do rodziny 
kodów kreskowych EAN/UPC przeznaczonych do znakowania towarów w celu 
usprawnienia obrotu towarowego oraz gospodarki magazynowej. Kod ten pozwala 

zakodować ciąg 16 cyfr + cyfra kontrolna, posiadający w określonych miejscach 0. Istnieje 

również rozszerzenie kodu UPC-A pozwalające zakodować dodatkowo 2 cyfry. 

Przykładowy kod kreskowy tego typu wygląda w następujący sposób: 
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7.4.13 Kod kreskowy Kod 39  
Kod kreskowy Kod 39 (Code 39, Code3 of 9 , USD-3 ) pozwala zakodować zmiennej 
długości ciąg znaków alfanumerycznych. Kod ten pozwala zakodować 43 różne znaki 
alfanumeryczne, w tym cyfry, 26 dużych liter, spację i 6 dodatkowych znaków: -, ., $, /, + i 

%.Przykładowy kod kreskowy tego typu wygląda w następujący sposób: 

 
7.4.13.1 Kod kreskowy Kod 128 
Kod kreskowy Kod 128 (Code 128,USD-6 ) pozwala na zakodowanie zmiennej długości 
ciąg znaków alfanumerycznych. Kod ten pozwala zakodować 128 różnych znaków 
alfanumerycznych. Charakteryzuje się on wysokim zagęszczeniem informacji zwłaszcza 
numerycznych, co powoduje, że znajduje zastosowanie w szczególności w przemyśle oraz 
do znakowania opakowań zbiorczych. Przykładowy kod kreskowy tego typu wygląda w 
następujący sposób: 
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7.4.13.2 Strona Specyficzne – Dialog własności kodu kreskowego 

 
Sposób kodowania 

 Zestaw A,B,C,M - Przy włączonej tej opcji znaki kodu kreskowego Kod 128 
kodowane są według zestawu A. 

 
Znak kontrolny  

 Wylicz i dodaj  - Przy włączonej tej opcji suma kontrolna kodu kreskowego Kod 128 
jest wyliczana i dodawana do istniejącej wartości kodu. Jest to opcja domyślna. 

 Sprawdź istniejący - Przy włączonej tej opcji ostatni znak istniejącej wartości kodu 

kreskowego Kod 128 traktowany jest jako suma kontrolna i sprawdzana jest jego 

poprawność.  
Znormalizowane wymiary kodu 
Przy włączonej tej opcji rozmiary kodu kreskowego przyjmują wartości zgodnie z 
zaleceniami odnośnej normy. W przeciwnym wypadku może przyjmować dowolne 
rozmiary. 

Podstawa wymiaru 
Podstawa wyliczanej szerokości kodu kreskowego Kod 128 wyrażona w milimetrach. Jest to 
jednocześnie szerokość jego wąskiego paska. Dopuszczalny zakres: 0,19...10,00 mm. 
Domyślna wartość: 0,19 mm. 
 

7.4.14 Kod kreskowy ITF (Przeplatany 2 z 5) 
Kod kreskowy ITF (I 2 of 5,USD-1 ) pozwala zakodować zmiennej długości ciąg cyfr. Kod 
ten charakteryzuje się bardzo dużą gęstością upakowania. Nazwa kodu „przeplatany” 
wynika z jego budowy. Kod 2 z 5 znajduje najczęściej zastosowania do znakowania 

dokumentów. 
Przykładowy kod kreskowy tego typu wygląda w następujący sposób: 
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7.4.14.1 Strona Specyficzne – Dialog własności kodu kreskowego 

 
Znak kontrolny 

 Brak - Przy włączonej tej opcji nie jest wyliczana ani sprawdzana suma kontrolna 

kodu kreskowego ITF. Jest to opcja domyślna. 
 Wylicz i dodaj - Przy włączonej tej opcji suma kontrolna kodu kreskowego ITF jest 

wyliczana i dodawana do istniejącej wartości kodu. 
 Sprawdź istniejący - Przy włączonej tej opcji ostatni znak istniejącej wartości kodu 

kreskowego ITF traktowany jest jako suma kontrolna i sprawdzana jest jego 

poprawność. 
Współczynniki kształtu 

 Szerokość wąskiego paska - Podstawa wyliczanej szerokości kodu kreskowego ITF 
wyrażona w milimetrach. Jest to jednocześnie szerokość jego wąskiego paska. 
Dopuszczalny zakres: [0,19...10,00] mm. Domyślna wartość: 0,19 mm.   

 Szerokość szerokiego paska - Szerokość szerokiego paska kodu kreskowego ITF 

wyrażona w krotności szerokości podstawy wymiaru. Dopuszczalny zakres: 
[2,0...3,0]. Domyślna wartość: 3,0. 

 Paski ograniczające - Przy włączonej tej opcji rysowane są paski ograniczających 
kod kreskowy ITF z góry i z dołu. Paski te zabezpieczają przed niepoprawnym 
odczytaniem wartości tego kodu. 

 Szerokość pasków ograniczających - Szerokość pasków ograniczających kod 
kreskowy ITF z góry i z dołu wyrażona w krotności szerokości podstawy wymiaru. 
Dopuszczalny zakres: [3,0...10,0]. Domyślna wartość: 3,0. 
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Pole to jest aktywne jedynie, gdy została wybrana opcja rysowania pasków 
ograniczających. 

7.4.14.2 Kod kreskowy ITF-14 

Kod kreskowy ITF (SCC-14 ) jest kodem opartym o ITF, przeznaczony do oznakowania 

opakowań zbiorczych. Przykładowy kod kreskowy tego typu wygląda w następujący 
sposób: 

 
Specyficzne parametry rysowania tego kodu można ustalić zmieniając opcje na stronie 
Specyficzne dialogu Własności kodu kreskowego. 

7.4.15 Kod kreskowy UCC/EAN-128 

Symbolika ta, która jest specjalnie zarezerwowaną dla systemu EAN*UCC, wersją kodu 
kreskowego Kod 128, jest standardem globalnego, międzybranżowego systemu ADC 
(ang.Automatic Data Capture). Przykładowy kod kreskowy tego typu wygląda w 
następujący sposób: 

 

7.4.15.1 Strona Wartość – Dialog własności kodu kreskowego UCC/EAN-
128 
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Wybranie przycisku Dodaj pozwala na dodanie Identyfikatora Zasosowań. 

Wywoływany jest dialog Identyfikator Zastosowania EAN-UCC który pozwala na dodnie 

konkretnego IŻ i ustlanie dla niego wymaganej wartości. 
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7.4.15.2 Strona Specyficzne – Dialog własności kodu kreskowego 
UCC/EAN-128 

 
Znormalizowany rozmiar 
Przy włączonej tej opcji rozmiary kodu kreskowego przyjmują wartości zgodnie z 
zaleceniami odnośnej normy. W przeciwnym wypadku może przyjmować dowolne 
rozmiary. 

Rozmiar X (moduł kodu) 
Podstawa wyliczanej szerokości kodu kreskowego wyrażona w milimetrach. Jest to 
jednocześnie szerokość jego wąskiego paska. Dopuszczalny zakres: [0,19...10,00]mm. 
Domyślna wartość: 0,19 mm. 
 

7.4.15.3 Strona IZ-y – Dialog Własności kodu kreskowego UCC/EAN-128 
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8 Polecenia systemu menu 

8.1 Menu PLIK 

8.1.1 Polecenie NOWY 

Użyj tego polecenia, aby stworzyć nowy dokument programu. Po wybraniu tego polecenia 
pojawia się dialog Nowy pozwalający wybrać typ nowo tworzonego dokumentu. 

 
Po wybraniu typu dokumentu pojawia się standardowy dialog Windows pozwalający 
wybrać szablon, na bazie którego utworzony zostanie nowy dokument. 
Możesz również otworzyć istniejący dokument używając polecenia Otwórz. 
Skróty: 
Listwa narzędzi:   (wersja uproszczona, tworząca nowy projekt etykiety na podstawie 

ostatnio wybranego szablonu 

Klawiatura: Ctrl+N 

8.1.2 Polecenie OTWÓRZ 

Użyj tego polecenia, aby otworzyć istniejący dokument w nowym oknie. Możesz 
otworzyć kilka dokumentów w tej samej chwili. Użyj menu Okno, aby przełączyć pomiędzy 
otwartymi aktualnie dokumentami. 

Po wybraniu tego polecenia pojawia się standardowy dialog Windows Otwórz plik 

pozwalający wybrać otwierany plik w systemie plików. 
Możesz stworzyć nowy dokument używając polecenia Nowy 

Skróty: 
Listwa narzędzi:  

Klawiatura: Ctrl+O 

8.1.3 Polecenie ZAMKNIJ 

Użyj tego polecenia, aby zamknąć wszystkie okna zawierające aktywny dokument. 
Program zaproponuje, abyś zapisał zmiany w twoim dokumencie, zanim go zamkniesz. 
Jeżeli zamkniesz dokument bez zapisania, stracisz wszystkie zmiany, zrobione od czasu, 
gdy ostatnio go zapisałeś. Przed zamknięciem nienazwanego dokumentu program wyświetla 
standardowy dialog Windows pozwalający nadać nazwę i ustalić położenie zapisywanego 
pliku. 
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Możesz także zamknąć dokument używając ikony Zamknij znajdującej się w oknie 

dokumentu, jak pokazano poniżej: 

 

8.1.4 Polecenie ZAPISZ 

Użyj tego polecenia, aby zapisać aktywny dokument pod jego aktualną nazwą i 
katalogiem. Kiedy zapisujesz dokument pierwszy raz program wyświetla standardowy 
dialog Windows pozwalający nadać nazwę i ustalić położenie zapisywanego pliku. Jeżeli 
zamierzasz zmienić nazwę lub katalog istniejącego dokumentu przed zapisaniem go wybierz 
polecenie Zapisz jako. 

Skróty: 
Listwa narzędzi:  

Klawiatura: Ctrl+S 

8.1.5 Polecenie ZAPISZ JAKO 

Użyj tego polecenia, aby nazwać i zapisać aktywny dokument. Po wybraniu tego polecenia 
pojawia się standardowy dialog Windows Otwórz plik pozwalający nadać nazwę i określić 
położenie zapisywanego pliku w systemie plików. 
Aby zapisać dokument pod swoją istniejącą nazwą i katalogiem wybierz polecenie Zapisz. 

8.1.6 Polecenie IMPORTUJ 

Polecenie to umożliwia wstawienie do aktywnego dokumentu zawartości plików 
graficznych utworzonych przez inne aplikacje. Po wybraniu tego polecenia pojawia się 
standardowy dialog Windows Otwórz plik pozwalający wybrać importowany plik w 
systemie plików. Program potrafi zaimportować pliki graficzne następujących typów: 

 

Typ pliku Typowe rozszerzenie 
nazwy pliku 

Obiekt w dokumencie 

Metaplik Windows .WMF Metaplik 

Rozszerzony metaplik Windows .EMF Metaplik 

Plik tekstowy .TXT Tekst 

Dowolny, zarejestrowany w 

systemie OLE typ pliku. 

Zarejestrowane 

rozszerzenie. 

Obiekt OLE 

Obiekt pochodzący z innej aplikacji można osadzić w dokumencie wykorzystując 
mechanizm OLE w alternatywny sposób. Należy wówczas wybrać polecenie Obiekt z menu 

Wstaw. 

8.1.7 Polecenie Eksportuj 

Polecenie to umożliwia zapisanie zaznaczonych obiektów lub całego, aktywnego 
dokumentu do pliku graficznego w formacie zrozumiałym przez inne aplikacje. Po wybraniu 
tego polecenia pojawia się standardowy dialog Windows Zapisz plik pozwalający wybrać 
typ, nadać nazwę i określić położenie eksportowanego pliku w systemie plików. Program 
potrafi eksportować pliki graficzne następujących typów: 
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Typ pliku Rozszerzenie nazwy pliku 
Metaplik Windows (typ domyślny) .WMF 
Rozszerzony metaplik Windows .EMF 

8.1.8 Polecenie ARKUSZ „Domyślny” 
Polecenie to pozwala wybrać właściwy wzór arkusza dla aktywnego projektu etykiety a 

także zarządzać bazą formatów etykiet. Po wybraniu tego polecenia otwiera się okno 
dialogowe Arkusze etykiet 

Skróty: 
Listwa narzędzi:  

Klawiatura: Ctrl+R 

8.1.8.1 Dialog Arkusze etykiet 

 
Grupa wzorów 
Lista ta zawiera nazwy grup, na jakie podzielona została biblioteka arkuszy. Wybór 
właściwego arkusza należy rozpocząć od wybrania grupy, do której on należy. 
W liście poszczególne typy arkuszy oznakowane są w następujący sposób: 

 Arkusze pojedyncze 

 Arkusze ciągłe (wstęgi) 
 Arkusze zdefiniowane przez użytkownika 

Przeglądaj 
Przycisk ten umożliwia zmianę aktualnej biblioteki arkuszy. Po jego przyciśnięciu 
wyświetla się standardowy dialog Windows pozwalający na wybór pliku. Pliki zawierające 
biblioteki arkuszy posiadają rozszerzenie MDE. 

Lista arkuszy 
Lista ta zawiera listę wzorów arkuszy etykiet z aktualnie wybranej grupy. W bibliotece 

mogą znajdować się arkusze następujących typów: 
 

 lub  
Arkusz pojedynczy 

 lub  
Arkusz ciągły (wstęga) 

Lista ta zachowuje się w zbliżony sposób, jak lista obiektów w Explorator Windows. Lista 

arkuszy może być wyświetlona w postaci dużych ikon, małych ikon, listy lub raportu. 
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Poszczególne arkusze mogą być uszeregowane według zadanego kryterium w kolejności 
rosnącej lub malejącej. 

 Wygląd w postaci dużych ikon 
Wyświetla obiekty w postaci dużych ikon, analogicznie jak E x p l o r a t o r  W i n d o w s . 

 Wygląd w postaci małych ikon 
Wyświetla obiekty w postaci małych ikon, analogicznie jak E x p l o r a t o r  W i n d o w s .  

 Wygląd w postaci listy 
Wyświetla obiekty w postaci listy małych ikon, analogicznie jak E x p l o r a t o r  
W i n d o w s .  

 Wygląd w postaci raportu 
Wyświetla obiekty w postaci listy małych ikon po jednej w wierszu pokazując dodatkowe 
informacje o każdym z obiektów, analogicznie jak E x p l o r a t o r  W i n d o w s .  

 Sortuj rosnąco 
Wyświetla listę obiektów w takiej kolejności, że najpierw umieszczane są obiekty o 
najmniejszej wartości wybranego parametru, a na końcu o największej. 

 Sortuj malejąco 
Wyświetla listę obiektów w takiej kolejności, że najpierw umieszczane są obiekty o 
największej wartości wybranego parametru, a na końcu o najmniejszej. 

 Kopiuj istniejący arkusz 
Dodaje do biblioteki wzór arkusza etykiet będący kopią aktualnie zaznaczonego. W ten 
sposób użytkownik może dodać do biblioteki własne wzory arkuszy będące modyfikacjami 
już istniejących. Nowemu arkuszowi zostaje automatycznie nadana unikalna nazwa, 
wywodząca się z kopiowanego, którą jednak program od razu proponuje zmienić. 
Polecenie to nie jest aktywne, jeżeli nie ma zaznaczonego żadnego arkusza. 

 Zmień nazwę arkusza 
Włącza tryb zmiany nazwy zaznaczonego wzoru arkusza. Należy wprowadzić nową nazwę 
arkusza lub zmodyfikować istniejącą. Zatwierdzenie zmiany następuje przez przyciśnięcie 
klawisza [Enter] lub kliknięcie myszą poza edytowanym obszarem. Aby zrezygnować ze 
zmiany nazwy należy przycisnąć klawisz [Esc]. Nadana nazwa musi być unikalna. 
Ten sam efekt można osiągnąć przez kliknięcie nazwy zaznaczonego wcześniej arkusza w 
liście arkuszy. 
Można jedynie zmienić nazwę arkuszy zdefiniowanych przez użytkownika. 

 Edytuj arkusz 
Pozwala na modyfikację zaznaczonego wzoru arkusza. Wywołanie tego polecenia 

powoduje wywołanie dialogu Parametry arkusza.. który umożliwia zmianę danych 
zaznaczonego wzoru arkusza. Ten sam efekt można osiągnąć przez dwukrotne kliknięcie 
ikony arkusza w liście arkuszy. 
Uwaga! Modyfikować można jedynie arkusze zdefiniowane przez użytkownika. Polecenie 
to nie jest aktywne, jeżeli nie jest zaznaczony arkusz użytkownika. 

 Usuń arkusz 
Usuwa z biblioteki aktualnie zaznaczony wzór arkusza uprzednio pytając o potwierdzenie. 
Polecenie to nie jest aktywne, jeżeli nie zaznaczono żadnego arkusza.  
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8.1.8.2 Dialog Parametry arkusza 

 
Podgląd arkusza 
Pokazuje w graficzny sposób rozmieszczenie etykiet na stronie i sposób ich numeracji. Jest 
automatycznie uaktualniany po każdej zmianie parametrów arkusza. Zaznaczone na 
czerwono marginesy wydruku pokazują, jaka część strony nie może być wydrukowana na 
aktualnie wybranej drukarce. 

Lista rozmiarów papieru 
Z listy tej należy wybrać właściwy rozmiar papieru, na którym rozmieszczone są etykiety. 
Lista ta zawiera typowe rozmiary papieru do drukarek spotykanych w handlu. Jeżeli 
rzeczywisty rozmiar arkusza nie znajduje się na tej liście, należy wybrać z listy pozycję 

<Niestandardowy >, a następnie wypełnić pola Szerokość i Długość. 
Szerokość papieru 
Szerokość papieru, na którym rozmieszczone są etykiety wyrażona w milimetrach. 
Dopuszczalny zakres wartości: [10..3200] mm. 

Edycja możliwa tylko po wybraniu niestandardowego rozmiaru z listy rozmiarów papieru. 
Długość papieru 
Długość papieru, na którym rozmieszczone są etykiety wyrażona w milimetrach. 

Dopuszczalny zakres wartości: [20..3200] mm. 

Edycja możliwa tylko po wybraniu niestandardowego rozmiaru z listy rozmiarów papieru. 
Orientacja papieru 
Ustawienie strony papieru, na którym rozmieszczone są etykiety. Możliwe opcje to: 

 Portret - strona umieszczona jest pionowo (standardowo) 

 Pejzaż - strona umieszczona jest poziomo. 

Rozmiar etykiety 

 Szerokość etykiety - Szerokość pojedynczej etykiety na arkuszu wyrażona w 
milimetrach. Dopuszczalny zakres to: [1..3200 mm]. 

 Wysokość etykiety - Wysokość pojedynczej etykiety na arkuszu wyrażona w 
milimetrach. Dopuszczalny zakres to: [1..3200 mm]. 
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Zaokrąglenie narożników 

 Zaokrąglenie poziome - Poziomy promień zaokrąglenia narożników etykiety na 
arkuszu wyrażony w milimetrach. Dopuszczalny zakres to [0..połowa szerokości 
etykiety] mm. Dla zerowego zaokrąglenia uzyskujemy prostokąt (kwadrat), a dla 
maksymalnego - elipsę (koło). 

 Zaokrąglenie pionowe - Pionowy promień zaokrąglenia narożników etykiety na 
arkuszu wyrażony w milimetrach. Dopuszczalny zakres to [0..połowa wysokości 
etykiety] mm. Dla zerowego zaokrąglenia uzyskujemy prostokąt (kwadrat), a dla 
maksymalnego - elipsę (koło). 

Położenie pierwszej etykiety 

 Poziome położenie pierwszej etykiety - Odległość lewej krawędzi pierwszej etykiety 
na arkuszu od lewej krawędzi strony wyrażony w milimetrach. Dopuszczalny zakres 

to: [0..1000]mm. 

 Pionowe położenie pierwszej etykiety - Odległość górnej krawędzi pierwszej 
etykiety na arkuszu od górnej krawędzi strony wyrażony w milimetrach. 
Dopuszczalny zakres to: [0..1000]mm. 

Odstęp między etykietami 
 Poziomy odstęp między etykietami - Odległość pomiędzy prawą krawędzią etykiety 

na arkuszu, a lewą krawędzią etykiety w następnej kolumnie wyrażony w 
milimetrach. Dopuszczalny zakres to: [0..1000] mm. 

 Pionowy odstęp między etykietami - Odległość pomiędzy dolną krawędzią etykiety 
na arkuszu, a górną krawędzią etykiety w następnym rzędzie wyrażony w 
milimetrach. Dopuszczalny zakres to: [0..1000] mm. 

Ilość etykiet na stronie arkusza 

 Ilość kolumn - Ilość kolumn z etykietami na arkuszu. Wartość ta jest wyliczana na 
podstawie rozmiaru strony, rozmiaru pojedynczej etykiety i ich wzajemnego 

położenia. Użytkownik może ją jednak zmniejszyć. Na jej podstawie wyliczana jest 
całkowita ilość etykiet na stronie. 

 Ilość wierszy - Ilość wierszy z etykietami na arkuszu. Wartość ta jest wyliczana na 
podstawie rozmiaru strony, rozmiaru pojedynczej etykiety i ich wzajemnego 

położenia. Użytkownik może ją jednak zmniejszyć. Na jej podstawie wyliczana jest 
całkowita ilość etykiet na stronie. 

8.1.9 Polecenie WŁASNOŚCI 
Polecenie to pozwala na zapoznanie się z parametrami opisującymi dokument jako całość i 
edycję tych parametrów. Po wybraniu tego polecenia pojawia się dialog Własności 
dokumentu zawierający następujące strony: Sumarycznie, Statystyka, Tło i Numeracja. 

Skróty (gdy nie jest zaznaczony żaden obiekt): 
Pasek narzędzi:  

Klawiatura: Alt+Enter 
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8.1.9.1 Strona Sumarycznie dialogu Własności dokumentu 

 
Aplikacja 
Nazwa aplikacji, za której pomocą stworzony został dokument. 
Autor 
Autor dokumentu 

Klucze 
Słowa kluczowe związane z dokumentem, pomocne przy jego wyszukiwaniu 

Komentarz 
Komentarz opisujący dokument 
Tytuł 
Tytuł dokumentu. 
Temat 
Temat dokumentu. 

Szablon 
Nazwa szablonu, na podstawie, którego powstał dokument. 
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8.1.9.2 Strona Statystyka dialogu Własności dokumentu 

 
Ostatnio zapisany przez 
Nazwa (loginname) użytkownika, który ostatnio zapisał dokument. 
Pole to jest puste, jeżeli dokument nie został jeszcze zapisany. 
Numer wersji 
Numer wersji dokumentu automatycznie inkrementowany w momencie zapisu dokumentu. 

Wersja pierwotna (jeszcze nie zapisana) ma numer 0. 

Całkowity czas edycji 
Łączny czas edycji dokumentu przez kolejne sesje, wyrażony w minutach. 
Ostatnio wydrukowany 
Data i czas ostatniego wydruku dokumentu. Pole to jest puste, jeżeli dokument nie został 
jeszcze wydrukowany. 

Utworzony 
Data i czas utworzenia dokumentu. 

Ostatnio zapisany 
Data i czas ostatniego zapisu dokumentu do pliku dyskowego. Pole to jest puste, jeżeli 
dokument nie został jeszcze zapisany. 
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8.1.9.3 Strona Tło dialogu Własności dokumentu 

 
Kolor 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru tła etykiety. Po jego przyciśnięciu pojawia się 
standardowy dialog Windows pozwalający na wybranie żądanego koloru. 

Bitmapa 
Po zaznaczeniu tej opcji możliwy jest wybór bitmapy jaka Stanowic będzie tło 
projektowanej etykiety. 

Drukuj tło 
Przy włączonej tej opcji w czasie drukowania etykiet drukowane jest tło w zadanym 
kolorze. W przeciwnym wypadku (nośnik etykiet jest już w żądanym kolorze) kolor tła jest 
jedynie pokazywany w czasie podglądu wydruku. 
8.1.9.4 Strona Numeracja dialogu Własności dokumentu 
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Numer kolejny 
Przy włączonej tej opcji kolejne, drukowane etykiety oznaczane są kolejnymi numerami, 
począwszy od 1. Jeżeli etykieta nie jest powiązana z bazą danych jest to jedyna możliwość 

oznaczania kolejnych etykiet.  

Zgodnie z wybranym polem  
Nazwy kolejnych, drukowanych etykiet pobierane są ze wskazanego pola kolejnych 
rekordów w bazie danych. Opcja ta nie jest aktywna, jeżeli nie zostało nawiązane połączenie 
z bazą danych za pomocą polecenia Baza danych. 

Pole 
Nazwa pola (kolumny) z wybranej tabeli bazy danych, z którego pobierana będzie nazwa 
etykiety. Lista ta zawiera nazwy pól z wybranej tabeli bazy danych z graficznym 
oznaczeniem ich typu: 

  Znakowy 

  Numeryczny stałoprzecinkowy 

  Numeryczny zmiennoprzecinkowy 

  Data / czas 

  Długi tekstowy (memo) 
  Binarny 

Lista ta jest aktywna jedynie, gdy wybrano opcję Z bazy danych 

8.1.9.5 Strona Wydruk dialogu Własności dokumentu 
Strona ta pozwala na przypisanie drukarki na które realizowany będzie wydruk 
zaprojektowanej etykiety. 

 

8.1.10 Polecenie DRUKUJ 

Użyj tego polecenia, aby wydrukować aktywny dokument. Polecenie to wywołuje 

dialog Zakres drukowania, w którym możesz ustalić: 

 zakres stron, które będą drukowane,  
 ilość kopii,  
 docelową drukarkę  
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 inne parametry drukowania. 

Skróty: 
Listwa narzędzi  (wydruk bezpośredni, uwzględniający aktualne ustawienia, bez 

pytania o parametry) 

Klawiatura: CTRL+P 

8.1.11 Polecenie PODGLĄD WYDRUKU 

Użyj tego polecenia, aby wyświetlić aktywny dokument w postaci, jaką przyjmie na 
wydruku. Gdy wybierzesz to polecenie główne okno zostanie zastąpione oknem podglądu 
wydruku, w którym zostanie wyświetlona jedna lub dwie strony wydruku. 
Skróty: 
Listwa narzędzi:  

8.1.11.1 Listwa narzędzi Podglądu wydruku 

 
Listwa narzędzi Podglądu wydruku oferuje możliwości oglądania jednej, lub dwóch stron 
na raz, posuwania się do przodu lub w tył dokumentu, powiększania, bądź pomniejszania 
oraz rozpoczęcia drukowania. 

8.1.12 Polecenie ZAKRES DRUKOWANIA 

Polecenie to pozwala zmienić ilość drukowanych etykiet lub miejsce na arkuszu, od którego 
rozpocznie się wydruk. Po jego wybraniu otwiera się dialog Zakres drukowania 

Skróty: 
Klawiatura: Ctrl+D 

8.1.12.1 Dialog Zakres drukowania 

 
Rozpocznij od etykiety 
Grupa ta skupia elementy kontrolne za pomocą, których można ustalić począwszy od której 
etykiety na arkuszu ma rozpocząć się wydruk. Ustalenie innych wartości niż 1-szy wiersz i 

1-sza kolumna umożliwia wydruk na częściowo już wykorzystanych arkuszach. 
 Wiersz - Numer wiersza etykiet począwszy od którego ma rozpocząć się wydruk. 

Dopuszczalny zakres: [1..ilość wierszy na arkuszu]. Wartość domyślna: 1. Pole to 
nie jest aktywne, gdy arkusz zawiera tylko jeden wiersz etykiet. 

 Kolumna - Numer kolumny etykiet, od której ma rozpocząć się wydruk. 
Dopuszczalny zakres: [1..ilość kolumn na arkuszu]. Wartość domyślna: 1. Pole to nie 
jest aktywne, gdy arkusz zawiera tylko jedną kolumnę etykiet. 
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Kolejność etykiet 
Grupa ta skupia elementy kontrolne pozwalające ustalić kolejność drukowania (numeracji) 
poszczególnych etykiet na arkuszu. Pola to nie są aktywne, gdy arkusz zawiera tylko jeden 

wiersz lub jedną kolumnę etykiet. 
 Wierszami - Etykiety drukowane są w kolejności od lewej do prawej w wierszu, a 

dopiero po wypełnieniu całego wiersza rozpoczyna się zapełnianie kolejnego. Jest to 
ustawienie domyślne. 

 Kolumnami - Etykiety drukowane są w kolejności od góry do dołu w kolumnie, a 
dopiero po wypełnieniu całej kolumny rozpoczyna się zapełnianie kolejnej. 

Ilość drukowanych etykiet 
Grupa ta skupia elementy kontrolne pozwalające ustalić ilość drukowanych za jednym 

razem etykiet. 

 Zadana - Z góry zadana ilość drukowanych etykiet. Dopuszczalny zakres to: 

[1..10000]. Pole to jest aktywne, jeżeli została wybrana opcja Zadana ilość. 
 Równa ilości rekordów - Etykiety mają być drukowane dopóki istnieją 

odpowiadające rekordy w bazie danych związanej z projektem etykiety. Jeżeli 
projekt etykiety nie jest związany z żadną bazą danych, opcja ta nie jest aktywna. 

Ilość drukowanych stron 
Ilość stron niezbędna do wydrukowania zadanej ilości etykiet. Program wylicza 
automatycznie tę wartość uwzględniając początek wydruku, ilość drukowanych etykiet i 
rozmieszczenie etykiet na arkuszu. 

Przycisk Drukarka 
Umożliwia zmianę drukarki lub zmianę parametrów jej pracy. Wywołuje standardowy 
dialog Windows Ustawienia wydruku. 

Przycisk Opcje 
Umożliwia zmianę parametrów wydruku. Po przyciśnięciu tego przycisku otwierana jest 
strona Wydruk dialogu Opcje programu. 

8.1.13 Polecenie USTAWIENIA WYDRUKU 

Użyj tego polecenia, aby wybrać drukarkę, jej podłączenie i parametry drukowania. 
Polecenie to wyświetla standardowy dialog Windows Parametry wydruku, w którym 
możesz wybrać drukarkę i jej podłączenie. 

8.1.14 Polecenie WYŚLIJ DO... 
Polecenie to służy do bezpośredniego wysłania otwartego dokumentu za pomocą poczty 
elektronicznej. Dalsze działanie po wywołaniu tego polecenia zależy od zainstalowanego 
systemu poczty elektronicznej. 

Jeżeli nie jest zainstalowany żaden system poczty elektronicznej, polecenie to nie jest 
aktywne. 

8.1.15 Polecenie Plik 1,2,3,4. 

Lista ta zawiera ostatnio otwierane pliki dokumentów przez program. Wybierz któryś z nich, 
aby powtórnie go otworzyć. 

8.1.16 Polecenie ZAKOŃCZ 

Użyj tego polecenia, aby zakończyć działanie programu. Możesz także użyć polecenia 
Zamknij z menu Kontrolnego aplikacji tak jak pokazano to poniżej. Program zaproponuje 

ci zapisanie dokumentów z niezapisanymi dotychczas zmianami. 
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Skróty: 

Mysz: Kliknij na ikonie zamykania okna aplikacji:  

 Klawiatura: Alt+F4 

8.2 Menu Edycja 

8.2.1 Polecenie COFNIJ 

Polecenie to umożliwia odwrócenie (anulowanie skutków działania) ostatniej operacji edycji 

dokumentu. Po prawej stronie nazwy polecenia w menu pojawia się nazwa operacji, której 
działanie ma być anulowane. Aby z powrotem przywrócić anulowaną w ten sposób operację 
wybierz polecenie Przywróć. 
Polecenie to nie jest aktywne, jeżeli cofnięcie ostatniej operacji nie jest możliwe lub od 

otwarcia dokumentu nie wykonano jeszcze żadnej operacji edycyjnej. 
Skróty: 
Pasek narzędzi:  Klikając symbol strzałki znajdujący się po prawej strony ikony 

tego polecenia można rozwinąć menu kontekstowe zawierające listę 
do 16 ostatnio wykonanych operacji edycyjnych. Wybranie 

którejkolwiek z tych operacji powoduje jej cofnięcie, a także 
wszystkich wykonanych później. 

Klawiatura: Ctrl+Z  

8.2.2 Polecenie PRZYWRÓĆ 

Polecenie to umożliwia przywrócenie (powtórne wykonanie) operacji ostatnio cofniętej za 
pomocą polecenia Cofnij 

Polecenie to nie jest aktywne, jeżeli nie cofnięto wcześniej żadnej operacji lub po cofnięciu 
wykonano nową operację edycyjną. 
Skróty: 
Pasek narzędzi:  Klikając symbol strzałki znajdujący się po prawej strony ikony 

tego polecenia można rozwinąć menu kontekstowe zawierające listę 
do 16 ostatnio wykonanych operacji edycyjnych. Wybranie 

którejkolwiek z tych operacji powoduje jej cofnięcie, a także 
wszystkich wykonanych później 

Klawiatura: Ctrl+Y 

8.2.3 Polecenie WYTNIJ 

Użyj tego plecenia, aby usunąć aktualnie zaznaczone obiekty i umieścić je w schowku. 
Polecenie to jest niedostępne, jeżeli nie są aktualnie zaznaczone żadne obiekty. Dane 
skopiowane do schowka zastępują zawartość uprzednio tam przechowywaną. 
Polecenie to nie jest dostępne, jeżeli nie jest zaznaczony żaden obiekt. 
Skróty: 
Pasek narzędzi:  

Klawiatura: Ctrl+X 

8.2.4 Polecenie KOPIUJ 

Użyj tego polecenia, aby umieścić w schowku kopię aktualnie zaznaczonych obiektów. 

Polecenie to jest niedostępne, jeżeli nie są aktualnie zaznaczone żadne obiekty. Dane 
skopiowanie do schowka zastępują zawartość uprzednio tam przechowywaną. 
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Polecenie to nie jest dostępne, jeżeli nie jest zaznaczony żaden obiekt. 
Skróty: 
Pasek narzędzi:  

Klawiatura: Ctrl+C 

8.2.5 Polecenie WKLEJ 

Użyj tego plecenia, aby wstawić zawartość schowka do dokumentu.  
Polecenie to jest niedostępne, jeżeli w schowku nie znajdują się żadne obiekty.. 
Skróty: 

Pasek narzędzi:  

Klawiatura: Ctrl+V 

8.2.6 Polecenie USUŃ 

Polecenie to usuwa aktualnie zaznaczone obiekty z dokumentu. Polecenie to nie jest 

dostępne, jeżeli nie jest zaznaczony żaden obiekt. 
Skróty: 
Pasek narzędzi:  

Klawiatura: Del 

8.2.7 Polecenie ZAZNACZ WSZYSTKO 

Zaznacza wszystkie obiekty w aktywnej warstwie dokumentu. Znaczek potwierdzenia 

pojawia się przy tym poleceniu, jeżeli aktualnie zaznaczone są wszystkie obiekty. Polecenie 
to nie jest dostępne, jeżeli aktywna warstwa nie zawiera żadnych obiektów, lub zaznaczone 
są wszystkie obiekty. 

Skróty: 
Klawiatura: Ctrl+A 

8.2.8 Polecenie NASTĘPNY 

Zaznacza następny obiekt w kolejności wyświetlania w aktywnej warstwie na projekcie 
etykiety. Polecenie to nie jest dostępne, jeżeli nie jest zaznaczony żaden obiekt. 
Skróty: 
Klawiatura: Tab 

8.2.9 Polecenie POPRZEDNI 

Zaznacza poprzedni obiekt w kolejności wyświetlania w aktywnej warstwie na projekcie 
etykiety. Polecenie to nie jest dostępne, jeżeli nie jest zaznaczony żaden obiekt. 
Skróty: 
Klawiatura: Shift+Tab 

8.2.10 Polecenie ZNAJDŹ 

Polecenie to umożliwia znalezienie obiektu w dokumencie posługując się jego nazwą lub jej 
fragmentem. Po wybraniu tego polecenia otwiera się dialog Znajdź umożliwiający 
rozpoczęcie poszukiwań. 
Skróty: 
Klawiatura: Ctrl+F 

8.2.11 Polecenie WŁASNOŚCI 
Polecenie to umożliwia edycję parametrów zaznaczonego obiektu. Po wybraniu tego 
polecenia otwiera się dialog Własności (typ zaznaczonego obiektu). Wygląd tego dialogu 



 80 

uzależniony jest od rodzaju obiektu. Polecenie to nie jest dostępne, jeżeli nie jest 
zaznaczony dokładnie jeden obiekt. 
Skróty: 
Pasek narzędzi:  

Mysz Podwójne kliknięcie na obiekcie. 
Klawiatura: Alt+Enter 

8.2.12 Polecenie POWIĄZANIA 

Polecenie to umożliwia edycję powiązań pomiędzy aktywnym dokumentem w programie a 
innymi dokumentami. Po jego wybraniu pojawia się dialog Powiązania umożliwiający 
edycję powiązań. Polecenie to nie jest dostępne, jeżeli aktywny dokument nie ma powiązań 
z innymi dokumentami. 

8.2.13 Polecenie OBIEKT 

Aktywuje osadzony lub powiązany obiekt. 

8.3 Menu Widok 

8.3.1 Podmenu POWIĘKSZENIE 

Podmenu Powiększenie oferuje polecenia związane z określeniem skali powiększenia 
podglądu dokumentu. Są to polecenia: 

10 % Powiększa wygląd dokumentu do skali 10 %. 
25 % Powiększa wygląd dokumentu do skali 25 %. 
50 % Powiększa wygląd dokumentu do skali 50 %. 
75 % Powiększa wygląd dokumentu do skali 75 %. 

100 % Powiększa wygląd dokumentu do skali 100 %. 
125 % Powiększa wygląd dokumentu do skali 125 %. 
150 % Powiększa wygląd dokumentu do skali 150 %. 
200 % Powiększa wygląd dokumentu do skali 200 %. 
250 % Powiększa wygląd dokumentu do skali 250 %. 

300 % Powiększa wygląd dokumentu do skali 300 %. 
Powiększ Zwiększa skalę powiększenia dokumentu. 
Pomniejsz Zmniejsza skalę powiększenia dokumentu. 
Zaznaczone Dobiera tak powiększenie, aby były widoczne 

wszystkie zaznaczone obiekty. 

Wszystko Dobiera tak powiększenie, aby były widoczny był 
cały dokument. 

Poprzednie Przywraca poprzednio wybraną skalę 
powiększenia. 

Zadane Ustawia zadaną skalę powiększenia dokumentu. 
Fragment Włącza narzędzie do powiększania fragmentów 

dokumentu. 

8.3.2 Podmenu WARSTWY 

Podmenu Warstwy oferuje polecenia związane z zarządzaniem warstwami obiektów w 
dokumencie. Są to następujące polecenia: 
Edytuj Edytuje listę warstw obiektów dokumentu. 
Warstwa 1, 2,  Wybiera tą warstwę do edycji. 
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8.3.2.1 Polecenie Edytuj  
Polecenie to umożliwia edycję listy warstw obiektów, z których składa się dokument. Po 
jego wybraniu pojawia się dialog Warstwy umożliwiający dodawanie nowych, usuwanie 
istniejących lub zmianę kolejności ich wyświetlania.  
Skróty: 
Listwa narzędzi:  

Klawiatura Ctrl+W 

8.3.2.2 Dialog Warstwy obiektów 

 
Aktywna warstwa 
Wybierz z tej listy, która warstwa ma być aktywna. tj. obiekty której warstwy mają podlegać 
edycji. Lista ta zawiera wszystkie warstwy projektu w kolejności wyświetlania. 
Po wyborze aktywnej warstwy automatycznie włączane jest wyświetlanie tej warstwy i 
wszystkich warstw leżących poniżej jej, a wyłączenie wyświetlania wszystkich warstw 
leżących powyżej. 
Widoczne warstwy 
Lista ta zawiera wszystkie warstwy projektu w kolejności wyświetlania. Warstwa znajdująca 
się na wierzchu projektu (nie przysłaniana przez żadną inną warstwę) znajduje się na samej 
górze listy.  
Kwadraciki po lewej stronie nazw określają, czy dana warstwa jest widoczna (drukowalna). 
Klikając na nie można zmienić ten stan. 
Przycisk Dodaj 
Przycisk ten pozwala na dodanie nowej warstwy do dokumentu. Po jego przyciśnięciu 
pojawia się dialog Nowa warstwa pozwalający nadać nazwę nowo dodawanej warstwie. Po 
zaakceptowaniu nazwy nowa warstwa dodawana jest na samą górę listy. 
Przycisk Przemianuj 
Przycisk ten pozwala na zmianę nazwy warstwy wybranej w liście warstw. Po jego 
przyciśnięciu pojawia się dialog Zmiana nazwy warstwy pozwalający nadać nową nazwę 
warstwie. Przycisk ten nie jest aktywny, jeżeli nie wybrano żadnej warstwy z listy warstw. 
Przycisk Połącz 
Przycisk ten umożliwia połączenie kilku zaznaczonych w liście warstw obiektów w jedną. 
Połączenie takie polega na przeniesieniu wszystkich obiektów zaznaczonych warstw do 
jednej, leżącej najwyżej, a następnie usunięciu pozostałych warstw. 
Po przyciśnięciu tego przycisku program pyta o potwierdzenie operacji połączenia warstw. 
Przycisk ten nie jest aktywny, jeżeli w liście nie są zaznaczone, co najmniej dwie warstwy. 
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Przycisk Usuń 
Przycisk ten umożliwia usunięcie zaznaczonej w liście warstwy obiektów. W momencie 
usuwania warstwy usunięte zostaną także wszystkie obiekty w niej się znajdujące. 
Po przyciśnięciu tego przycisku program pyta o potwierdzenie operacji usunięcia warstwy. 
Przycisk ten nie jest aktywny, jeżeli nie jest zaznaczona w liście żadna warstwa. 

Przycisk Wyżej 
Przycisk ten umożliwia przesunięcie zaznaczonej w liście warstwy obiektów później w 
kolejności wyświetlania. Powoduje to efekt, że warstwa "wypływa wyżej", tj. jest 
przysłaniana przez jedną warstwę mniej, a sama przesłania o jedną warstwę więcej. 
Przycisk Niżej 
Przycisk ten umożliwia przesunięcie zaznaczonej w liście warstwy obiektów wcześniej w 
kolejności wyświetlania. Powoduje to efekt, że warstwa "pogrąża się niżej", tj. jest 
przysłaniana przez jedną warstwę więcej a sama przesłania o jedną warstwę mniej. 
8.3.2.3 Polecenie WARSTWA 1,2 
Lista ta zawiera nazwy warstw obiektów dokumentu. Zaznaczona jest warstwa aktywna, tj. 
warstwa należące, do której obiekty podlegają edycji. Aby uaktywnić którąś z warstw 
należy kliknąć na odpowiednią pozycje na liście. Edytować listę warstw obiektów można 
wybierając polecenie Edytuj. 

8.3.3 Podmenu STRONA 

Podmenu Strona oferuje polecenia związane z zmianą aktywnej strony w dokumencie. Są to 
następujące polecenia: 
A Wybiera stronę A do edycji. 
B Wybiera stronę B do edycji. 

Podmenu to nie jest dostępne, jeżeli etykieta jest jednostronna (domyślne ustawienie). 
Zmiany pomiędzy jednostronnym i dwustronnym typem etykiety dokonuje się za pomocą 
opcji Wydruk dwustronny dialogu Parametry arkusza. 

8.3.4 Polecenie PRZYMIARY 

Polecenie to włącza lub wyłącza wyświetlanie przymiarów w oknie dokumentu. Znaczek 
potwierdzenia pojawia się obok nazwy polecenia, gdy przymiary są wyświetlane. 
Parametry określające sposób wyświetlania przymiarów zgrupowane są na stronie 
Przymiary dialogu Opcje programu. 
Skróty: 
Listwa narzędzi:  

8.3.5 Polecenie MARGINESY 

Polecenie to włącza lub wyłącza wyświetlanie marginesów w oknie dokumentu. Znaczek 
potwierdzenia pojawia się obok nazwy polecenia, gdy marginesy są wyświetlane. 
Parametry określające sposób wyświetlania marginesów zgrupowane są na stronie Wygląd 

dialogu Opcje programu. 
Skróty: 
Listwa narzędzi:  

8.3.6 Polecenie LINIE ODNIESIENIA 

Polecenie to włącza lub wyłącza wyświetlanie linii odniesienia w oknie dokumentu. 
Znaczek potwierdzenia pojawia się obok nazwy polecenia, gdy linie odniesienia są 
wyświetlane. 
Parametry określające sposób wyświetlania linii odniesienia zgrupowane są na stronie 
Wygląd dialogu Opcje programu. 
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Skróty: 
Listwa narzędzi:  

8.3.7 Polecenie SIATKA 

Polecenie to włącza lub wyłącza wyświetlanie siatkiw oknie dokumentu Znaczek 

potwierdzenia pojawia się obok nazwy polecenia, gdy linie odniesienia są wyświetlane.  
Parametry określające sposób wyświetlania siatki zgrupowane są na stronie Siatka dialogu 

Opcje programu. 

Skróty: 
Listwa narzędzi:  

8.3.8 Polecenie NAZWY PÓL 

Polecenie to włącza lub wyłącza wyświetlanie nazw identyfikujących obiekty w oknie 
dokumentu Znaczek potwierdzenia pojawia się obok nazwy polecenia, gdy nazwy pól są 
wyświetlane. 
Nazwy wyświetlane są w lewym, górnym rogu odpowiadającego im obiektu na żółtawym 
tle. Nazwy nadawane są obiektom w dialogu Własności(nazwa typu obiektu), na stronie 

Identyfikacja. 

8.3.9 Polecenie PASKI NARZĘDZI 
Podmenu Paski narzędzi oferuje polecenia związane z wyświetlaniem kolejnych pasków 
narzędzi. Są to następujące polecenia: 
Podstawowy Pokazuje lub ukrywa podstawowy pasek narzędziowy. 
Wstawianie Pokazuje lub ukrywa pasek narzędziowy wstawiania obiektów 

Rozmieszczenie Pokazuje lub ukrywa pasek narzędziowy rozmieszczenia 
obiektów. 

8.3.10 Polecenie PASEK STATUSU 

Użyj tego polecenia, aby pokazać, lub ukryć Pasek statusu, który opisuje akcję 
wykonywaną przez wybrane polecenie menu, lub wciśnięty przycisk Listwy Narzędziowej 
oraz inne informacje związane z edycją obiektów dokumentu. 
Znaczek potwierdzenia pojawia się obok nazwy polecenia, gdy Pasek statusu jest 

wyświetlany. 

8.4 Menu WSTAW 

8.4.1 Polecenie ZAZNACZANIE 

Polecenie to włącza narzędzie do manipulowania obiektami na projekcie etykiety. 
Narzędzie to posiada standardowy kursor w postaci strzałki  i umożliwia zaznaczanie, 
przemieszczanie, zmianę kształtu lub edycję obiektów. 
Skróty: 
Listwa narzędzi:  

Klawiatura: Esc 

8.4.2 Polecenie LINIA 

Polecenie to włącza narzędzie do rysowania linii na projekcie etykiety. Po włączeniu tego 
narzędzia kursor zmienia się na następujący: . Aby narysować linię należy przycisnąć 
lewy klawisz myszy w miejscu, w którym ma zaczynać się linia i nie puszczając go 
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przeciągnąć do miejsca, w którym ma się ona kończyć i dopiero tam puścić. Jeżeli w czasie 
tego przeciągania przyciśnięty był klawisz [ S h i f t ]  - rysowana będzie linia dokładnie 
pozioma lub pionowa. 

Jeżeli włączona jest opcja Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu na 

stronie Ogólne dialogu Opcje programu, to po narysowaniu linii automatycznie włącza się 
narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do 
rysowania linii. 

W czasie użycia tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. Aby 

bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania 
należy przycisnąć klawisz [ E s c ] .  
Skróty: 
Listwa narzędzi:  

Klawiatura: L 

8.4.3 Polecenie PROSTOKĄT 

Polecenie to włącza narzędzie do rysowania prostokątów (kwadratów) na projekcie etykiety. 

Po włączeniu tego narzędzia kursor zmienia się na następujący: . Aby narysować 
prostokąt należy przycisnąć lewy klawisz myszy w miejscu, w którym ma być jeden z 
narożników prostokąta i nie puszczając go przeciągnąć do miejsca, w którym ma się 
znajdować przeciwległy narożnik i dopiero tam puścić. Jeżeli w czasie tego przeciągania 
przyciśnięty był klawisz [ S h i f t ]  - rysowany będzie kwadrat.  
Jeżeli włączona jest opcja Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu na stronie 

Ogólne dialogu Opcje programu, to po narysowaniu prostokąta automatycznie włącza się 
narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do 
rysowania prostokątów. 
W czasie użycia tego narzędzia w belce statusuwyświetlane są pomocnicze informacje. Aby 
bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania 
należy przycisnąć klawisz [ E s c ] .  
Skróty: 
Listwa narzędzi:  

Klawiatura: P 

8.4.4 Polecenie ZAOKRĄGLONY PROSTOKĄT 

Polecenie to włącza narzędzie do rysowania prostokątów (kwadratów) o zaokrąglonych 
narożnikach na projekcie etykiety. Po włączeniu tego narzędzia kursor zmienia się na 

następujący: . Aby narysować zaokrąglony prostokąt należy przycisnąć lewy klawisz 
myszy w miejscu, w którym ma być jeden z narożników prostokąta opisanego na 
zaokrąglonym i nie puszczając go przeciągnąć do miejsca, w którym ma się znajdować 
przeciwległy narożnik i dopiero tam puścić. Jeżeli w czasie tego przeciągania przyciśnięty 
był klawisz [ S h i f t ]  - rysowany będzie zaokrąglony kwadrat.  
Jeżeli włączona jest opcja Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu na stronie 

Ogólne dialogu Opcje programu, to po narysowaniu zaokrąglonego prostokąta 
automatycznie włącza się narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje 
włączone narzędzie do rysowania zaokrąglonych prostokątów. 
W czasie użycia tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. Aby 
bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania 

należy przycisnąć klawisz [ E s c ] .  
Skróty: 
Listwa narzędzi:  
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Klawiatura: Z 

8.4.5 Polecenie ELIPSA 

Polecenie to włącza narzędzie do rysowania elips (kół) na projekcie etykiety. Po włączeniu 
tego narzędzia kursor zmienia się na następujący: . Aby narysować elipsę należy 
przycisnąć lewy klawisz myszy w miejscu, w którym ma być jeden z narożników prostokąta 
opisanego na elipsie i nie puszczając go przeciągnąć do miejsca, w którym ma się 
znajdować przeciwległy narożnik i dopiero tam puścić. Jeżeli w czasie tego przeciągania 
przyciśnięty był klawisz [ S h i f t ]  - rysowane będzie koło. 
Jeżeli włączona jest opcja Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu na stronie 

Ogólne dialogu Opcje programu, to po narysowaniu elipsy automatycznie włącza się 
narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do 
rysowania elips. 

W czasie użycia tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. Aby 
bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania 
należy przycisnąć klawisz [ E s c ] .  
Skróty: 
Listwa narzędzi:  

Klawiatura: E 

8.4.6 Polecenie WIELOKĄT 

Polecenie to włącza narzędzie do rysowania wielokątów na projekcie etykiety. Po włączeniu 

tego narzędzia kursor zmienia się na następujący: . Aby narysować wielokąt należy 
klikać myszą na miejscach, w których mają się znaleźć kolejne wierzchołki wielokąta. 
Ostatni wierzchołek należy dwukrotnie kliknąć. Można też przerwać rysowanie przez 
wciśnięcie klawisza [ E s c ] .  

Jeżeli włączona jest opcja Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu na stronie 

Ogólne dialogu Opcje programu, to po narysowaniu wielokąta automatycznie włącza się 
narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do 
rysowania wielokątów. 
W czasie użycia tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. Aby 
bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania 
należy przycisnąć klawisz [ E s c ] .  
Skróty: 
Listwa narzędzi:  

Klawiatura: W 

8.4.7 Polecenie ŁAMANA 

Polecenie to włącza narzędzie do rysowania linii łamanych na projekcie etykiety. Po 

włączeniu tego narzędzia kursor zmienia się na następujący: . Aby narysować wielokąt 

należy klikać myszą na miejscach, w których mają się znaleźć kolejne wierzchołki łamanej. 
Ostatni wierzchołek należy dwukrotnie kliknąć. Można też przerwać rysowanie przez 
wciśnięcie klawisza [Esc].  
Jeżeli włączona jest opcja Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu na stronie 

Ogólne dialogu Opcje programu, to po narysowaniu łamanej automatycznie włącza się 
narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do 
rysowania łamanych. W czasie użycia tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są 
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pomocnicze informacje. Aby bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na 
narzędzie do zaznaczania należy przycisnąć klawisz [ E s c ] .  

Skróty: 
Listwa narzędzi:  

Klawiatura: A 

8.4.8 Polecenie KRZYWA BEZIER’A 

Polecenie to włącza narzędzie do rysowania krzywych Bezier'a na projekcie etykiety. Po 

włączeniu tego narzędzia kursor zmienia się na następujący: . Aby narysować krzywą 
Bezier'a należy klikać myszą w miejscach, przez które ma przechodzić krzywa. Ostatni 

punkt należy dwukrotnie kliknąć. Można też przerwać rysowanie przez wciśnięcie klawisza 
[ E s c ] .   
Jeżeli włączona jest opcja Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu na stronie 

Ogólne dialogu Opcje programu, to po narysowaniu krzywej automatycznie włącza się 
narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do 
rysowania krzywych Bezier'a. 

W czasie użycia tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. Aby 
bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania 
należy przycisnąć klawisz [ E s c ] .  
Skróty: 
Listwa narzędzi:  

Klawiatura: B 

8.4.9 Polecenie SYMBOL 

Polecenie to włącza narzędzie do wstawiania symboli TTF do projektu etykiety. Po 

włączeniu tego narzędzia kursor zmienia się na następujący: . Aby wstawić symbol 
należy kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się on znaleźć. Otwiera się wówczas dialog 
Wstaw symbol umożliwiający wybór wstawianego symbolu. 
Jeżeli włączona jest opcja Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu na stronie 

Ogólne dialogu Opcje programu, to po wstawieniu symbolu automatycznie włącza się 
narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do 
wstawienia symboli. 

W czasie użycia tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. Aby 
bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania 
należy przycisnąć klawisz [ E s c ] .  
Skróty: 
Listwa narzędzi:  

Klawiatura: S 
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8.4.9.1 Dialog Nowy symbol 

 
Lista czcionek 
Lista nazw czcionek zarejestrowanych w systemie. Z listy tej należy wybrać czcionkę, z 
której zostanie wybrany symbol. 
Jeżeli zaznaczona jest opcja Tylko czcionki zawierające symbole w liście tej znajdują się 
jedynie czcionki zawierające symbole specjalne zamiast liter i cyfr. 
Tylko czcionki zawierające symbole 
Jeżeli zaznaczone jest to pole w liście nazw czcionek znajdują się jedynie czcionki 
zawierające symbole specjalne zamiast liter i cyfr. 
Rozróżnienie typu czcionki odbywa się jedynie na podstawie jej atrybutów. W wypadku 
czcionek innych producentów, może zdarzyć się, że czcionka nie posiadająca atrybutu 
Symbol zawiera symbole specjalne i odwrotnie. 

Po zmianie wartości tego pola zawartość listy odświeża się automatycznie. 
Lista symboli 
Lista ta zawiera wszystkie znaki zapisane w wybranej z listy czcionce. Należy wybrać z niej 

właściwy znak. 

8.4.10 Polecenie METAPLIK 

Polecenie to włącza narzędzie do wstawiania Metaplików Windows do projektu etykiety. Po 

włączeniu tego narzędzia kursor zmienia się na następujący: . Aby wstawić Metaplik 
należy kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się on znaleźć. Otwiera się wówczas 
standardowy dialog Windows umożliwiający otwarcie Metapliku. Metapliki Windows 

posiadają rozszerzenie .WMF, a Rozszerzone Metapliki Windows - .EMF.  

Jeżeli włączona jest opcja Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu na stronie 

Ogólne dialogu Opcje programu, to po wstawieniu Metapliku automatycznie włącza się 
narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do 
wstawienia Metaplików. 
W czasie użycia tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. Aby 
bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania 
należy przycisnąć klawisz [ E s c ] .  
Skróty: 
Listwa narzędzi:  

Klawiatura: M 
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8.4.11 Polecenie TEKST 

Polecenie to włącza narzędzie do wstawiania tekstów do projektu etykiety. Po włączeniu 

tego narzędzia kursor zmienia się na następujący: . Aby wstawić tekst należy kliknąć 
myszą w miejscu, w którym ma się on znaleźć. W miejscu kliknięcia wstawiony zostaje 
tekst o domyślnych parametrach. 
Jeżeli włączona jest opcja Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu na stronie 

Ogólne dialogu Opcje programu, to po wstawieniu tekstu automatycznie włącza się 
narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do 
wstawienia tekstów. 
W czasie użycia tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. Aby 
bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania 
należy przycisnąć klawisz [ E s c ] .  
Skróty: 
Listwa narzędzi:  

Klawiatura: T 

8.4.12 Polecenie KOD KRESKOWY 

Polecenie to włącza narzędzie do wstawiania kodów kreskowych do projektu etykiety. Po 

włączeniu tego narzędzia kursor zmienia się na następujący: . Aby wstawić kod 
kreskowy należy kliknąć myszą w miejscu, w którym ma się on znaleźć. Wyświetlony 
zostanie dialog Wybierz typ wstawianego kodu kreskowego pozwalający wybrać spośród 
dostępnych w programie jakiś typ kodu kreskowego. 

Jeżeli włączona jest opcja Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu na stronie 

Ogólne dialogu Opcje programu, to po wstawieniu kodu kreskowego automatycznie włącza 
się narzędzie do zaznaczania. W przeciwnym wypadku pozostaje włączone narzędzie do 
wstawienia kodów kreskowych. 
W czasie użycia tego narzędzia w belce statusu wyświetlane są pomocnicze informacje. Aby 
bez rysowania zrezygnować z tego narzędzia i przełączyć na narzędzie do zaznaczania 

należy przycisnąć klawisz [Esc]. 
Skróty: 
Listwa narzędzi: 
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Lista typów kodów kreskowych 
Lista ta zawiera wykaz dostępnych w programie typów kodów kreskowych. Zaznacz któryś 
z typów, aby zobaczyć jego opis. 
Lista ta zachowuje się w zbliżony sposób, jak lista obiektów w Exploratorze Windows. 

Może być wyświetlona jako duże ikony, małe ikony, lista lub raport. Poszczególne pozycje 

listy mogą być uszeregowane w kolejności rosnącej lub malejącej w zależności od stanu 
ikonki znajdującej się w lewym rogu okna dialogowego. Zestawienie znaczenia 

poszczególnych ikon znajduje się poniżej. 
 Wygląd w postaci dużych ikon 

Wyświetla obiekty w postaci dużych ikon, analogicznie jak E x p l o r a t o r  W i n d o w s . 

 Wygląd w postaci małych ikon 
Wyświetla obiekty w postaci małych ikon, analogicznie jak E x p l o r a t o r  W i n d o w s .  

 Wygląd w postaci listy 
Wyświetla obiekty w postaci listy małych ikon, analogicznie jak E x p l o r a t o r  
W i n d o w s .  

 Wygląd w postaci raportu 
Wyświetla obiekty w postaci listy małych ikon po jednej w wierszu pokazując dodatkowe 
informacje o każdym z obiektów, analogicznie jak E x p l o r a t o r  W i n d o w s .  

 Sortuj rosnąco 
Wyświetla listę obiektów w takiej kolejności, że najpierw umieszczane są obiekty o 
najmniejszej wartości wybranego parametru, a na końcu o największej. 

 Sortuj malejąco 
Wyświetla listę obiektów w takiej kolejności, że najpierw umieszczane są obiekty o 
największej wartości wybranego parametru, a na końcu o najmniejszej. 
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Opis wybranego typu kodu kreskowego 
Pole to zawiera krótki opis przeznaczenia i możliwości typu kodu kreskowego 
zaznaczonego w liście. 

8.4.13 Polecenie OBIEKT 

Polecenie to pozwala osadzić w dokumencie obiekt stworzony w innej aplikacji. Może to 
być na przykład rysunek z programu graficznego. Tak osadzony obiekt może być później 
edytowany za pomocą aplikacji, w której został opracowany.. 
Po wybraniu tego polecenia pojawia się standardowy dialog Windows Wstaw nowy obiekt, 

w którym można wybrać wstawiany obiekt i parametry osadzenia. 
Obiekt OLE pochodzący z innej aplikacji, a znajdujący się w pliku można osadzić w 
dokumencie w alternatywny sposób. Należy wówczas wybrać polecenie Importuj z menu 

Plik. 
Skróty: 
Listwa narzędzi: 
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8.5.2 Podmenu CENTRUJ NA ETYKIECIE 

Podmenu Centruj na etykiecie oferuje polecenia umożliwiające umieszczenie zaznaczonych 
obiektów na środku etykiety. Są to polecenia: 
Poziomo Centruje w pionie zaznaczone obiekty. 

Pionowo Centruje w pionie zaznaczone obiekty. 

8.5.2.1 Polecenie POZIOMO/PIONOWO 
Polecenie to przesuwa zaznaczone obiekty w poziomie/pionie aby ich środki były w jednej, 
pionowej/poziomej linii ze środkiem etykiety. Polecenie to nie jest aktywne, jeżeli nie jest 
zaznaczony żaden obiekt. 
Skróty (Poziomo: 

Listwa narzędzi: 
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8.5.4 Podmenu OBRÓĆ 

Podmenu Obróć oferuje polecenia umożliwiające obracanie zaznaczonych obiektów. Są to 
polecenia: 
W lewo Obraca zaznaczone obiekty w lewo o 90°. 
W prawo Obraca zaznaczone obiekty w prawo o 90°. 
0° Obraca zaznaczone obiekty do położenia 0°. 
90° Obraca zaznaczone obiekty do położenia 90°. 
180° Obraca zaznaczone obiekty do położenia 180°. 
270° Obraca zaznaczone obiekty do położenia 270°. 
8.5.4.1 Polecenie W LEWO 
Polecenie to obraca zaznaczone obiekty w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) o 
kąt 90°. Obrót każdego z obiektów wykonywany jest niezależnie, względem swojego 
środka. Polecenie to nie jest aktywne, gdy nie jest zaznaczony żaden obiekt lub jednego z 
zaznaczonych obiektów nie można obrócić. 
Skróty: 
Listwa narzędzi: 
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8.5.6 Podmenu PRZENIEŚ 

Podmenu Przenieś oferuje polecenia umożliwiające zmianę kolejności wyświetlania 
obiektów w ramach edytowanej warstwy. Kolejność ta determinuje sposób wzajemnego 
przesłaniania jednych obiektów przez drugie. Są to polecenia: 

Na wierzch Przenosi zaznaczony obiekt na sam wierzch. 

W górę Przenosi zaznaczony obiekt wyżej. 
W dół Przenosi zaznaczony obiekt niżej. 
Na spód Przenosi zaznaczony obiekt na sam spód. 
8.5.6.1 Polecenie NA WIERZCH 
Polecenie to przenosi zaznaczony obiekt na sam koniec w kolejności wyświetlania w 
ramach edytowanej warstwy. Powoduje to stan, w którym zaznaczony obiekt "wypływa na 
sam wierzch" tj. nie jest przysłaniany przez żaden z obiektów, a sam przysłania wszystkie. 
Polecenie to nie jest aktywne, jeżeli nie jest zaznaczony dokładnie jeden obiekt. 
Skróty: 
Listwa narzędzi: 
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Skróty: 
Listwa narzędzi: 
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8.7 Menu Narzędzia 

8.7.1 Polecenie REJESTR ZDARZEŃ 

Polecenie to służy do podglądu rejestru zdarzeń, które wystąpiły w trakcie pracy 
aplikacji. Po jego wybraniu otwiera się program N o t a t n i k  z otwartym plikiem 

rejestracji. 

Plecenie to jest aktywne tylko, gdy włączona jest rejestracja zdarzeń. Rejestrację 
zdarzeń można skonfigurować przy pomocy strony Rejestracja zdarzeń należącej do 
dialogu Opcje programu. 

8.7.2 Polecenie ODŚWIEŻ POLA 

Polecenie to służy do powtórnego wyznaczenia wartości wszystkich obiektów o 
zawartości dynamicznej na projekcie etykiety. 

Skróty: 
Listwa narzędzi: 
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Lista ostatnio otwieranych plików 
Ilość pozycji w liście ostatnio otwartych plików znajdującej się w menu Plik. Dopuszczalny 

zakres wartości to 0..16. Domyślna wartość to 8. Parametr tej jest uwzględniany przy 
ponownym uruchomieniu programu. 

Położenie dokumentów 
Położenie foldera (ścieżka dostępu), w którym znajduję się dokumenty, na których operuje 
program. Aby zmienić to położenie, należy kliknąć przycisk znajdujący się po lewej stronie 
tego pola. Parametr tej jest uwzględniany przy ponownym uruchomieniu programu. 

Położenie szablonów 
Położenie foldera (ścieżka dostępu), w którym znajduję się szablony, na podstawie, których 
tworzone są nowe dokumenty. Aby zmienić to położenie, należy kliknąć przycisk 
znajdujący się po lewej stronie tego pola. 

Wyłącz narzędzie po wstawieniu pierwszego obiektu 
Przy włączonej tej opcji po wstawieniu do dokumentu pierwszego obiektu za pomocą 
wybranego, odpowiedniego narzędzia włącza się narzędzie do zaznaczania obiektów. W 
przeciwnym wypadku pozostaje włączone wybrane narzędzie i można wstawić kolejny 
obiekt tego samego typu. 

8.7.3.2 Strona Wygląd dialogu Opcje programu 

 
Rozmiar uchwytu 
Rozmiar uchwytów obiektu widocznych, jeżeli obiekt jest zaznaczony i służących do 
zmiany położenia i rozmiaru obiektów, Wyrażony w pikselach. Dopuszczalny zakres: 2...20 
pikseli. 

Obramuj obce obiekty 
Przy włączonej tej opcji rysowane są ramki wokół osadzonych w dokumencie obiektów 
OLE. 
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Linie odniesienia 
Przy włączonej tej opcji wyświetlane są linie odniesienia w oknie dokumentu. Kolor linii 

odniesienia można zmienić przyciskiem Kolor. 

Kolor linii odniesienia 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru linii odniesienia. Po jego przyciśnięciu pojawia się 
standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor. 
Wyświetlanie linii odniesienia można zmienić za pomocą opcji Linie odniesienia. 

Funkcję tą można również przełączyć poleceniem Linie odniesienia w menu Widok. 

Marginesy 
Przy włączonej tej opcji wyświetlane są marginesy wydruku w oknie dokumentu. Kolor 
marginesów można zmienić przyciskiem Kolor. 

Kolor linii marginesów 
Przycisk ten umożliwia zmianę koloru marginesów. Po jego przyciśnięciu pojawia się 
standardowy dialog Windows pozwalający wybrać żądany kolor. 
Wyświetlanie marginesów można zmienić za pomocą opcji Marginesy. 

Funkcję tą można również przełączyć poleceniem Marginesy w menu Widok. 

Nazwy pól 
Przy włączonej tej opcji wyświetlane są nazwy pól w oknie dokumentu. 
Funkcję tą można również przełączyć poleceniem Nazwy pól w menu Widok. 

8.7.3.3 Strona Przymiary dialogu Opcje programu 

 
Pokazuj przymiary 
Przy włączonej tej opcji wyświetlane są przymiary w oknie dokumentu. 
Funkcję tą można również przełączyć poleceniem Przymiary w menu Widok. 
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Punkt Odniesienia 
Róg Etykiety 
W zależności od wybranej opcji punkt odniesienia przymiarów może być umiejscowiony w: 

 1 Odniesienie do górnego, lewego rogu 

Górny, lewy róg etykiety będzie punktem odniesienia przymiarów. 
 2 Odniesienie do górnego, prawego rogu 

Górny, prawy róg etykiety będzie punktem odniesienia przymiarów. 
 3 Odniesienie do dolnego, lewego rogu 

Dolny, lewy róg etykiety będzie punktem odniesienia przymiarów.. Jest to ustawienie 
domyślne. 
 4 Odniesienie do dolnego, prawego rogu 

Dolny, prawy róg etykiety będzie punktem odniesienia przymiarów. 
Dowolny punkt odniesienia 
Punktem odniesienia przymiarów będzie punkt o dowolnie wybranych współrzędnych. Po 
wybraniu tej opcji aktywne stają się pola X i Y, za pomocą, których można określić 
współrzędne punktu odniesienia. 

 Współrzędna X - X-owa współrzędna punktu odniesienia przymiarów. Jest to 
odległość liczona w prawo od lewej krawędzi etykiety wyrażona w milimetrach. 
Dopuszczalny zakres to: [-1000...1000] mm. 

Pole to jest aktywne tylko po wybraniu opcji Dowolny punkt odniesienia 

przymiarów. 

 Współrzędna Y - Y-owa współrzędna punktu odniesienia przymiarów. Jest to 
odległość liczona w górę od dolnej krawędzi etykiety wyrażona w milimetrach. 
Dopuszczalny zakres to: [-1000...1000] mm. 

Pole to jest aktywne tylko po wybraniu opcji Dowolny punkt odniesienia 

przymiarów. 
Rozmieszczenie 

 Góra - Wybranie tej opcji powoduje, że poziomy przymiar znajdować się będzie u 
góry okna dokumentu. Jest to domyślne ustawienie. 

 Lewo - Wybranie tej opcji powoduje, że pionowy przymiar znajdować się będzie z 
lewej strony okna dokumentu. Jest to domyślne ustawienie. 

 Prawo - Wybranie tej opcji powoduje, że pionowy przymiar znajdować się będzie z 
prawej strony okna dokumentu. 

 Dół - Wybranie tej opcji powoduje, że poziomy przymiar znajdować się będzie u 
góry okna dokumentu. 
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8.7.3.4 Strona Siatka dialogu Opcje programu 

 
Pokazuj siatkę odniesienia 
Przy włączonej tej opcji wyświetlana jest siatka odniesienia w oknie dokumentu. 
Funkcję tą można również przełączyć poleceniem Siatka w menu Widok. 
Położenie początku 

Położenie początku 

 Współrzędna X - X-owa współrzędna jednego z węzłów siatki. Jest to odległość liczona 
w prawo od lewej krawędzi etykiety wyrażona w milimetrach. 

Dopuszczalny zakres to: [-100...100] mm. Domyślna wartość to 0 mm. 
 Współrzędna Y - Y-owa współrzędna jednego z węzłów siatki. Jest to odległość liczona 

w górę od dolnej krawędzi etykiety wyrażona w milimetrach. Dopuszczalny zakres to: [-
100...100] mm. Domyślna wartość to 0 mm. 

Wielkość oczek 

 Poziomo - Odległość pomiędzy węzłami siatki w poziomie wyrażona w milimetrach. 
Dopuszczalny zakres to: [0,1...10] mm. Domyślna wartość to 1 mm. 

 Pionowo - Odległość pomiędzy węzłami siatki w pionie wyrażona w milimetrach. 
Dopuszczalny zakres to: [0,1...10] mm. Domyślna wartość to 1 mm. 
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8.7.3.5 Strona Wydruk dialogu Opcje programu 

 
Odśwież wartości pól przed wydrukiem 
Włączenie tej opcji powoduje wymuszenie powtórnego wyznaczenia wartości pól o 
zawartości dynamicznej na projekcie etykiety. 
Pogrubianie linii kodów kreskowych 
Ustawienia tej wartości służy kompensacji fizycznej niedoskonałości drukarek polegającej 
na drukowaniu nieznacznie grubszych (częściej) lub cieńszych linii, niż zadano. Wielkość ta 
zależy od bardzo wielu czynników, między innymi od zastosowanego nośnika (toner lub 
atrament), rodzaju papieru, wilgotności powietrza, itp. O tę wartość zmieniana jest grubość 
ciemnych pasków w drukowanych kodach kreskowych. Wartość dodatnia zwiększa grubość, 
ujemna zmniejsza. Wartość tą należy dobrać eksperymentalnie w wypadku problemów z 
odczytem kodów kreskowych. Dopuszczalny zakres to: [-100...100] µm z gradacją 10 µm. 
Domyślna wartość to 0 µm (brak korekcji). 

Korekcja położenia wydruku  
Ustawienie tej wartości służy kompensacji fizycznej niedoskonałości drukarek lub 
dołączonego do nich oprogramowania sterującego, polegającej na stałym przesunięciu 
wydruku w stosunku do założonego położenia. Drobne przesunięcia wydruku, zmieniające 
się pomiędzy kolejnym drukowaniem wynikają z niedoskonałości mechanizmu prowadzenia 
papieru przez drukarkę i nie mogą być skorygowane w ten sposób. 
 W prawo - O tę wartość przesuwany jest wydruk w prawo (wartości ujemne przesuwają 

wydruk w lewo). Dopuszczalny zakres to: [-10...10] mm z dokładnością 0,1 mm. 
Domyślna wartość to 0 mm (brak korekcji). 

 W dół - O tę wartość przesuwany jest wydruk w dół (wartości ujemne przesuwają 
wydruk w górę). Dopuszczalny zakres to: [-10...10] mm z dokładnością 0,1 mm. 
Domyślna wartość to 0 mm (brak korekcji).  
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8.7.3.6 Strona Hasło dialogu Opcje programu 

 
Poprzednie hasło 
Aktualnie obowiązujące hasło dostępu do programu. Jeżeli aktualnie nie jest ustawione 
żadne hasło, pole to nie jest aktywne. 
Nowe hasło 
Hasło mające od tej chwili zabezpieczać dostęp do programu. Aby nie ograniczać dostępu 
do programu należy pozostawić to pole puste. Identyczną wartość należy wpisać w pole 
Nowe hasło powtórnie. 
Nowe hasło powtórnie 
Pole to służy do zabezpieczenia przed błędem literowym przy wpisywania nowego hasła 
zabezpieczającego przed niepowołanym dostępem do programu. Należy wpisać w to pole 
identyczną wartość, jak w pole Nowe hasło. 
UWAGA ! W czasie wpisywania, hasło jest wyświetlane w postaci gwiazdek, aby utrudnić 
jego odczytanie przez osoby trzecie. Uwzględniana jest wielkość liter. 
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8.7.3.7 Strona Rejestracja zdarzeń dialogu Opcje programu 

 
Rejestruj zdarzenia w czasie pracy aplikacji 
Znaczenie tej opcji powoduje włączenie funkcji zapisywania informacji o występowaniu 
zdarzeń wybranych w liście w podanym pliku. 
Lokalizacja 
Pełna ścieżka pliku, do którego zapisywane będą informacje o występujących zdarzeniach. 
Plik ten jest plikiem tekstowym, w którym każda linia zawiera informację o wystąpieniu 
pojedynczego zdarzenia. Nowe zdarzenia dopisywane są na koniec pliku. Starsze zdarzenia 
usuwane są jedynie, gdy rozmiar pliku przekroczy dopuszczalny limit. 
Pole to jest tylko-do-odczytu. Aby zmienić lokalizację pliku należy przycisnąć przycisk 
Przeglądaj. 
Przeglądaj 
Przycisk ten umożliwia zmianą pliku do którego zapisywane są informacje o zdarzeniach. 
Po jego przyciśnięciu pojawia się standardowy dialog Windows z wyborem pliku. 
Standardowym rozszerzeniem plików rejestracyjnych jest .LOG. 
Wyczyść 
Przycisk ten służy do skasowania pliku zawierającego informacje o zdarzeniach. Po jego 
wybraniu program pyta się o potwierdzenie operacji. 
Limit 
Pole to określa limit rozmiaru pliku zawierającego informacje o zdarzeniach wyrażony w 
KB. Po przekroczeniu limitu z pliku usuwane są informacje o najstarszych zdarzeniach. 

Dopuszczalny zakres to: [1...64] KB 

Rejestrowane zdarzenia 
Lista zdarzeń podlegających rejestracji. Zaznacz opcje przy nazwach zdarzeń, które mają 
podlegać rejestracji, a pozostaw niezaznaczone przy nazwach zdarzeń, które nie mają 
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podlegać rejestracji. Przyciśnij Wszystkie, aby rejestrować wszystkie zdarzenia lub Żadne, 

aby nie rejestrować żadnego. 

8.8 Menu OKNO 

8.8.1 Polecenie NOWE OKNO 

Użyj tego polecenia, aby otworzyć nowe okno z tą samą zawartością, co aktywne 
okno. Możesz otworzyć wiele okien jednego dokumentu, by przeglądać różne części 
dokumentu w tej samej chwili. Jeżeli zmienisz zawartość w jednym oknie, wszystkie 
pozostałe okna zawierające ten sam dokument odzwierciedlają te zmiany. Gdy otworzysz 
nowe okno, staje się ono oknem aktywnym i jest wyświetlane nad wszystkimi innymi 
otwartymi oknami. 

8.8.2 Polecenie KASKADOWO 

Użyj tego polecenia, aby uporządkować otwarte okna. Po uporządkowaniu okna 
ułożone jedno na drugim. Każde następne jest przesunięte nieco w prawo i w dół. 

8.8.3 Polecenie SĄSIADUJĄCO W POZIOMIE/W PIONIE 

Użyj tego polecenia, aby uporządkować otwarte okna. Po uporządkowaniu okna 
ułożone jedno obok drugiego w poziomie/w pionie. 

8.8.4 Polecenie UPORZĄDKUJ IKONY 

Użyj tego polecenia, aby uporządkować ikony zminimalizowanych okien u dołu 
głównego okna aplikacji. Jeżeli u dołu okna aplikacji znajduje się otwarte okno dokumentu, 
wtedy niektóre lub wszystkie ikony mogą być niewidoczne, gdyż przykrywa je okno 
dokumentu.  

8.8.5 Polecenie OKNO 1,2 

CYBORG IDEA LABEL wyświetla listę aktualnie otwartych okien dokumentów u 
dołu menu Okno. Znaczek potwierdzenia pojawia się przed nazwą aktywnego okna. 
Wybierz nazwę okna z tej listy, aby uczynić go aktywnym. 

8.9 Menu POMOC 

Menu Pomoc oferuje następujące polecenia dostarczające informacji na temat 
używania aplikacji:  
Tematy pomocy Pokazuje indeks tematów pomocy. 
Porada dnia Pokazuje porady dotyczące użytkowania 

programu. 

LABEL - informacje Pokazuje informacje o programie, numerze 

wersji i prawach autorskich. 

8.9.1 Polecenie TEMATY POMOCY 

Użyj tego polecenia, aby wyświetlić stronę otwierającą Pomocy. Z tej strony 
otwierającej możesz przeskakiwać krok-po-kroku instrukcję używania CYBORG IDEA 
LABEL i różnych typów powiązanych informacji.  

Gdy już korzystasz z Pomocy możesz w każdej chwili kliknąć na klawiszu 
Zawartość, aby powrócić do strony otwierającej. 
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8.9.2 Polecenie PORADA DNIA 

Polecenie to umożliwia zapoznanie się z poradami ułatwiającymi pracę z 
programem. Po jego wybraniu wyświetlony zostaje dialog Porada dnia zawierający 
aktualną poradę. 
Skróty: 
Listwa narzędzi: 
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9 Dodatek 

9.1 Typy plików wykorzystywanych przez program 

Program CYBORG IDEA LABEL wykorzystuje w trakcie swojej pracy szereg 

plików różnych typów. Typy te zostały zebrane w poniższej tabeli: 
Nazwa typu Rozszerzenie 

nazwy pliku 

Ikona 
pliku 

Projekt etykiety .LBL 
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o nazwie "Nazwisko" mającym wartość "Kowalski" i polem o nazwie "Imiona" 
mającym wartość "Jan, Andrzej". 
LABEL C:\Etykiety\Etykietka /sNazwa="Szafa 123" 

/sNazwa="Stolik 45",7 /print10,2 

 Wywołując program takim poleceniem otwarty zostanie dokument 
"C:\Etykiety\Etykietka.LABEL" a następnie zostanie wydrukowanych, począwszy 
od pierwszej w drugim wierszu arkusza, 6 etykiet z polem o nazwie "Nazwa" 

mającym wartość "Regał 123" i 4 etykiety z polem o nazwie "Nazwa" mającym 
wartość "Stolik 45". 


